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تسرهف
5تسرهف

( ینارعش  ) نآرق 10همجرت 

باتک 10تاصخشم 

ۀحتافلا 10ةروس 

اهتایا ۀّیندم و  ةرقبلا  10ةروس 

ۀیا ناتئام  یه  ۀّیندم و  نارمع  لا  30ةروس 

ۀّیندملاب تلزن  یه  ۀیا و  نوعبس  ّتس و  ۀئام و و  ءاسّنلا  42ةروس 

ۀنیدملاب تلزن  یه  ۀّیکم و  ۀیا  نورشع  ۀئام و  ةدئاملا  54ةروس 

ۀّیکم یه  ۀیآ و  نوتس  سمخ و  ۀئام و  ماعنألا  63ةروس 

تایآ تس  ناتئام و  یه  ۀّیکم و  فارعألا  73ةروس 

ۀنیدملاب تلزن  یه  ۀیآ و  نوعبس  ّتس و  لافنألا  84ةروس 

ۀنیدملاب تلزن  یه  ۀیآ و  نوثالث  ۀئام و  ۀبوّتلا  89ةروس 

ۀّیکم یه  تایآ و  عست  ۀئام و  مالّسلا  هیلع  سنوی  97ةروس 

ۀیآ نورشع  ثالث و  ۀئام و  یه  ۀیّکم و  دوه  103ةروس 

ۀیّکم یه  ۀیآ و  ةرشع  يدحا  ۀئام و  مالّسلا  هیلع  فسوی  110ةروس 

ۀیآ نوعبرا  ثالث و  یه  ۀّیندم و  دعّرلا  116ةروس 

ۀیآ نوسمخ  ناتنثا و  مالّسلا  هیلع  میهاربإ  119ةروس 

ۀّکمب تلزن  یه  ۀیآ و  عست  رجحلا  122ةروس 

ۀّکمب تلزن  یه  ۀیآ و  نورشع  نامث  ۀئام و  لحّنلا  125ةروس 

ۀیّکم یه  ۀیآ و  رشع  يدحإ  ۀئام و  لیئارسإ  ینب  132ةروس 

ۀکمب تلزن  یه  ۀیآ و  رشع  ۀئام و  فهکلا  137ةروس 

ۀیآ نوعست  نامث و  یه  ۀیّکم و  میرم  143ةروس 

ۀّکمب تلزن  یه  ۀیآ و  نوثالث  سمخ و  ۀئام و  هط  147ةروس 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 319زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


ۀیّکم یه  ۀیآ و  رشع  ینثا  ۀئام و  ءایبنالا  153ةروس 

ۀیآ نوعبس  نامث و  یه  ۀّیندم و  ّجحلا  157ةروس 

ۀّکمب تلزن  یه  ۀیآ و  رشع  نامث  ۀئام و  نونمؤملا  162ةروس 

ۀّیندم یه  ۀیآ و  نوّتس  عبرأ و  روّنلا  166ةروس 

ۀیّکم یه  ۀیآ و  نوعبس  عبس و  ناقرفلا  170ةروس 

ۀّیّکم یه  ۀیآ و  نورشع  نامث و  ناتئام و  ءارعشلا  174ةروس 

ۀیآ نوعست  ثالث و  یه  ۀیّکم و  لمّنلا  181ةروس 

ۀیآ نونامث  نامث و  یه  ۀیّکم و  صصقلا  186ةروس 

ۀیآ نوتس  عست و  یه  ۀیّکم و  توبکنعلا  191ةروس 

ۀّکمب تلزن  یه  ۀیآ و  نوّتس  موّرلا  194ةروس 

ۀیآ نوثالث  عبرا و  یه  ۀیّکم و  نمقل  197ةروس 

ۀیآ نوثالث  یه  ۀیّکم و  ةدجّسلا  199ةروس 

ۀیآ نوعبس  ثلث و  یه  ۀّیندم و  بازحألا  201ةروس 

ۀیآ نوسمخ  عبرا و  یه  ۀّیّکم و  أبس  205ةروس 

ۀیآ نوعبرأ  سمخ و  یه  ۀّیّکم و  رطاف  208ةروس 

ۀیآ نونامث  ثلث و  یه  ۀّیّکم و  سی  211ةروس 

ۀیآ نونامث  ناتنثا و  ۀئام و  یه  ۀّیّکم و  تاّفاّصلا  214ةروس 

ۀیآ نونامث  نامث و  یه  ۀّیّکم و  220ةروس ص 

ۀیآ نوعبس  سمخ و  یه  ۀّیّکم و  رمّزلا  223ةروس 

ۀیآ نونامث  سمخ و  یه  ۀّیّکم و  نمؤملا  227ةروس 

ۀیآ نوسمخ  عبرأ و  یه  ۀّیّکم و  تلّصف  232ةروس 

ۀیآ نوسمخ  ثلث و  یه  ۀّیّکم و  يروّشلا  234ةروس 

ۀیآ نونامث  عست و  یه  ۀّیّکم و  فرخّزلا  237ةروس 

ۀیآ نوسمخ  عست و  یه  ۀّیّکم و  ناخّدلا  241ةروس 
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ۀیآ نوثالث  عبس و  یه  ۀّیّکم و  ۀیثاجلا  243ةروس 

ۀیآ نوثالث  سمخ و  یه  ۀّیّکم و  فاقحألا  244ةروس 

ۀیآ نوثالث  نامث و  یه  ۀّیندم و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  247ةروس 

ۀیآ نورشع  عست و  یه  ۀّیندم و  حتفلا  249ةروس 

ۀیآ ةرشع  ینامث  یه  ۀّیندم و  تارجحلا  251ةروس 

ۀیآ نوعبرأ  سمخ و  یه  ۀّیّکم و  252ةروس ق 

ۀیآ نوتس  یه  ۀّیّکم و  تایراّذلا  254ةروس 

ۀیآ نوعبرأ  عست و  یه  ۀّیّکم و  روّطلا  256ةروس 

ۀیآ نوّتس  ناتنثا و  یه  ۀّیّکم و  مجّنلا  257ةروس 

ۀیآ نوسمخ  سمخ و  یه  ۀّیّکم و  رمقلا  260ةروس 

ۀیآ نوعبس  نامث و  یه  ۀّیّکم و  هرکذ  ّلج  نمحّرلا  261ةروس 

ۀیآ نوعست  ّتس و  یه  ۀّیّکم و  ۀعقاولا  264ةروس 

ۀیآ نورشع  عست و  یه  ۀّیندم و  دیدحلا  267ةروس 

ۀیآ نورشع  ناتنثا و  یه  ۀّیندم و  ۀلداجملا  269ةروس 

ۀیآ نورشع  عبرأ و  یه  ۀّیندم و  رشحلا  271ةروس 

ۀیآ رشع  ثلث  یه  ۀّیندم و  ۀنحتمملا  272ةروس 

ۀیآ ةرشع  عبرأ  یه  ۀّیندم و  ّفّصلا  273ةروس 

ۀیآ ةرشع  يدحإ  یه  ۀّیندم و  ۀعمجلا  274ةروس 

ۀیآ ةرشع  يدحإ  یه  ۀّیندم و  نوقفانملا  275ةروس 

ۀیآ ةرشع  ینامث  یه  ۀّیندم و  نباغّتلا  276ةروس 

ۀیآ ةرشع  اتنثا  یه  ۀّیندم و  قالّطلا  277ةروس 

ۀیآ ةرشع  اتنثا  یه  ۀّیکم و  میرحّتلا  278ةروس 

ۀیآ نوثالث  یه  ۀّیکم و  کلملا  279ةروس 

ۀیآ نوسمخ  ناتنثا و  یه  ۀّیّکم و  ملقلا  280ةروس 
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ۀیآ نوسمخ  ناتنثا و  یه  ۀّیّکم و  ۀّقاحلا  282ةروس 

ۀیآ نوعبرأ  عبرأ و  یه  ۀّیکم و  جراعملا  284ةروس 

ۀیآ نورشع  عست و  یه  ۀّیّکم و  مالّسلا  هیلع  حون  285ةروس 

ۀیآ نورشع  نامث و  یه  ۀّیکم و  ّنجلا  286ةروس 

ۀیا نورشع  یه  ۀیّکم و  لّمّزملا  287ةروس 

ۀیآ نوسمخ  سمخ و  یه  ۀّیّکم و  رّثّدملا  288ةروس 

ۀیآ نوعبرأ  یه  ۀّیّکم و  ۀمیقلا  290ةروس 

ۀیآ نوثالث  يدحإ و  یه  ۀّیندم و  رهّدلا  292ةروس 

ۀیآ نوسمخ  یه  ۀّیّکم و  تالسرملا  293ةروس 

ۀیآ نوعبرأ  يدحإ و  یه  ۀّیّکم و  أبّنلا  295ةروس 

ۀیآ نوعبرأ  ّتس و  یه  ۀّیّکم و  تاعزاّنلا  296ةروس 

ۀیآ نوعبرأ  ناتنثا و  یه  ۀّیّکم و  سبع  298ةروس 

ۀیآ نورشع  عست و  یه  ۀّیّکم و  ریوکّتلا  299ةروس 

ۀیآ ةرشع  عست  یه  ۀّیّکم و  راطفنالا  300ةروس 

ۀیآ نوثالث  ّتس و  یه  ۀّیّکم و  نیفّفطملا  301ةروس 

ۀیآ نورشع  سمخ و  یه  ۀّیّکم و  قاقشنإلا  302ةروس 

ۀیآ نورشع  ناتنثا و  یه  ۀّیّکم و  جوربلا  303ةروس 

ۀیآ ةرشع  عبس  یه  ۀّیّکم و  قراّطلا  304ةروس 

ۀیآ ةرشع  عست  یه  ۀّیّکم و  یلعألا  304ةروس 

ۀیآ نورشع  ّتس و  یه  ۀّیّکم و  ۀیشاغلا  305ةروس 

ۀیآ نوثالث  یه  ۀّیّکم و  رجفلا  306ةروس 

ۀیآ نورشع  یه  ۀّیّکم و  دلبلا  307ةروس 

ۀیآ ةرشع  ّتس  یه  ۀّیّکم و  سمّشلا  308ةروس 

ۀیآ نورشع  يدحإ و  یه  ۀّیّکم و  لّیلا  308ةروس 
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ۀیآ ةرشع  يدحإ  یه  ۀّیکم و  یحّضلا  309ةروس 

تایآ ینامث  یه  ۀّیکم و  حارشنالا  310ةروس 

تایآ نامث  یه  ۀّیکم و  نیّتلا  310ةروس 

ۀیآ ةرشع  عست  یه  ۀّیکم و  قلعلا  310ةروس 

تایآ سمخ  یه  ۀّیکم و  ردقلا  311ةروس 

تایآ ینامث  یه  ۀّیندم و  ۀنّیبلا  311ةروس 

تایآ ینامث  یه  ۀّیندم و  لازلّزلا  312ةروس 

ۀیآ ةرشع  يدحإ  یه  ۀّیکم و  تایداعلا  312ةروس 

تایآ ینامث  یه  ۀّیکم و  ۀعراقلا  312ةروس 

تایآ ینامث  یه  ۀّیکم و  رثاکّتلا  313ةروس 

تایآ ثالث  یه  ۀّیکم و  رصعلا  313ةروس 

تایآ عست  یه  ۀّیکم و  ةزمهلا  313ةروس 

تایآ سمخ  یه  ۀّیکم و  لیفلا  314ةروس 

تایآ عبرأ  یه  ۀّیکم و  شیرق  314ةروس 

تایآ عست  یه  ۀّیکم و  نوعاملا  314ةروس 

تایآ ثالث  یه  ۀّیکم و  رثوکلا  315ةروس 

تایآ ّتس  یه  ۀّیکم و  نورفاکلا  315ةروس 

تایآ ثالث  یه  ۀّیندم و  رصّنلا  315ةروس 

تایآ سمخ  یه  ۀّیکم و  بهّللا  315ةروس 

تایآ عبرأ  یه  ۀّیکم و  صالخإلا  316ةروس 

تایآ سمخ  یه  ۀّیکم و  قلفلا  316ةروس 

تایآ تس  یه  ّیندم و 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 319زکرم  هحفص 9 

316 ۀ سورة الّناس 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


( ینارعش  ) نآرق همجرت 

باتک تاصخشم 

یبرع یسراف -  نآرق . يدادرارق :  ناونع 
سیونشوخ رهاط  طاطخ  ینارعش ؛ نسحلاوبا  مجرتم  یسراف / همجرت  اب  دیجم  نآرق  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1382 هیمالسا ،  نارهت : رشن :  تاصخشم 
مس x35 5/24 ص ؛ [ 486  : ] يرهاظ تاصخشم 

: لایر  750000-210-481-964 کباش : 
یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. میرکلا نآرقلا  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 
. میرکلا نآرقلا  دلج :  يور  ناونع 

میرکلا نآرقلا  رگید :  ناونع 
مجرتم ، 1281  - 1352 نسحلاوبا ،  ینارعش ، هدوزفا :  هسانش 

طاطخ  - ، 1267 رهاط ،  سیونشوخ ، هدوزفا :  هسانش 
BP59/66/ش6 1382 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/141 ییوید :  يدنب  هدر 
م38660-83 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ۀحتافلا ةروس 

(1  ) نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(2  ) نایناهج راگدرورپ  ار  ادخ  رم  شیاتس 

(3  ) نابرهم هدنیاشخب 
(4  ) ازج زور  دنوادخ 

(5  ) میئوجیم يرای  وت  زا  میتسرپیم و  ارت 
(6  ) تسار هارب  ار  ام  نک  تیاده 

(7  ) ناهارمگ هن  ناشیا و  رب  هدش  بضغ  هک  نانآ  هن  ناشیارب  يدرک  ماعنا  هک  نانآ  هار 
3 ص : نآرق ، همجرت 

اهتایا ۀّیندم و  ةرقبلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(2  ) ناراکزیهرپ يارب  زا  تستیاده  نآ  رد  یّکش  تسین  هک  مولعم  باتک  تسنآ 

(3  ) دننکیم قافنا  ار  ناشیا  میداد  يزور  هچنآ  زا  ار و  زامن  دنرادیم  ياپ  رب  تسناهنپ و  هچنآب  دنورگیم  هک  نانآ 
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(4  ) دنرادیم نیقی  ناشیا  ترخآب  وت و  زا  شیپ  دش  هداتسرف  ورف  هچنآ  وتب و  دش  هداتسرف  ورف  هچنآب  دندرگیم  هک  اهنآ  و 
4 ص : نآرق ، همجرت 

(5  ) ناراکتسر دنشاب  اهنآ  ناشراگدرورپ و  زا  دنتیاده  رب  اهنآ 
(6  ) دنروآیمن نامیا  هک  ار  ناشیا  یشاب  هدادن  میب  ای  یشاب  هداد  میب  هاوخ  ناشیا  رب  تسناسکی  دندش  رفاک  هک  اهنآ  هک  یتسردب 

(7  ) گرزب یباذع  تسناشیا  يارب  زا  تسیا و  هدرپ  ناشاهمشچ  رب  ناششوگ و  رب  ناشیا و  ياهلد  رب  ادخ  داهن  رهم 
(8  ) ناگدنورگ ناشیا  دنتسین  نیسپ و  زاب  زورب  ادخب و  میدیدرگ  دیوگیم  هک  تسه  سک  نامدرم  زا  و 

(9  ) دننادیمن ار و  ناشدوخ  رگم  دنهدیمن  بیرف  دندیورگ و  هک  ار  نانآ  ار و  ادخ  دوخ  لطاب  نامگب  دنهدیم  بیرف 
(10  ) دنتفگیم غورد  هکنآ  ببسب  كاندرد  یباذع  تسناشیا  يارب  زا  یضرم و  ادخ  ار  ناشیا  دوزفا  سپ  تسا  یضرم  ناشیا  ياهلد  رد 

(11  ) میناگدننک حالصا  ام  هک  تسین  نیا  زج  دنیوگ  نیمز  رد  دینکن  داسف  ار  ناشیا  رم  دوش  هتفگ  نوچ  و 
(12  ) دننادیمن نکل  دنناگدننک و  داسف  اهنآ  هک  دیشاب  هاگآ 

هاگآ نادرخیب  دـندیورگ  هک  نانچ  مه  میورگب  ایآ  دـنیوگ  نامدرم  دـندیورگ  هک  نانچ  مه  دـیورگب  هک  ار  ناـشیا  رم  دوش  هتفگ  نوچ  و 
(13  ) دننادیمن نکیل  نادرخیب و  دنناشیا  هک  دیشاب 

نیا زج  میئامـش  اب  ام  هک  دـنیوگ  ناشاهناطیـش  اب  دـننک  تولخ  هاگ  ره  میدـیورگ و  دـنیوگ  دـندیورگ  هک  ار  نانآ  دـننک  تاقالم  نوچ  و 
(14  ) میناگدننک ءازهتسا  ام  هک  تسین 

(15  ) دنشاب ناریح  هک  ناشیور  هدایز  رد  ار  ناشیا  دراذگیم  او  ناشیاب و  دنکیم  ءازهتسا  ادخ 
درکن دوس  سپ  تیادهب  ار  یهارمگ  دندیرخ  هک  دننانآ  هورگ  نآ 

5 ص : نآرق ، همجرت 
(16  ) ناگتفای تیاده  دندوبن  ناشیا و  یناگرزاب 

او ار و  ناشیئانـشور  ادـخ  درب  دوـب  شنوـماریپ  هچنآ  درک  نشور  نوـچ  سپ  ار  شتآ  تخورفا  هـک  تـسا  یـسک  لـثم  نوـچ  ناـشیا  لـثم 
(17  ) دننیبیمن هک  اهیکیرات  رد  ار  ناشیا  تشاذگ 

(18  ) دندرکیمن رب  ناشیا  سپ  دنناروک  دنناگنگ  دننارک 
زا دعر  ياهزاوآ  زا  ناشاهشوگ  رد  ار  ناشدوخ  ناتشگنا  دننارذگیم  قرب  دعر و  اهکیرات و  تسا  نآ  رد  هک  نامـسآ  زا  ناراب  نوچمه  ای 

(19  ) نارفاکب تسا ، هدننک  هطاحا  ادخ  ندرم و  میب 
ناشیا رب  دزاس  کیرات  نوچ  نآ و  رد  دـنور  هار  ناشیا  يارب  دـنک  نشور  هاگ  ره  ار  ناـشیا  ياهمـشچ  دـیابر  رد  قرب  هک  دـشاب  کـیدزن 

(20  ) تسا اناوت  زیچ  همه  رب  ادخ  هک  یتسردب  ار  ناشاهمشچ  ارناششوگ و  يورب  هنیآ  ره  ادخ  یتساوخ  رگا  دنتسیاب و 
(21  ) دیزیهرپب امش  هک  دشاب  امش  زا  شیپ  دندوب  هک  نانآ  ار و  امش  دیرفآ  هک  ار  ناتراگدرورپ  دیتسرپب  نامدرم  يا 

اهرمث زا  نآب  دروآ  نوریب  سپ  ار  بآ  نامـسآ  زا  داتـسرف  ورف  هتـشارفا و  یئاـنب  ار  نامـسآ  هدرتسگ و  ار  نیمز  امـش  يارب  دـینادرگ  هکنآ 
(22  ) دینادیم امش  نایاتمه و  ادخ  يارب  زا  دینادرگم  سپ  امش  يارب  يزور 

رگا ادخ  زج  زا  ار  ناتنارـضاح  دیناوخب  نآ و  دننام  ار  هروس  دیروایب  سپ  دوخ  هدنب  رب  ام  میداتـسرف  ورف  هچنآ  زا  یّکـش  رد  دیـشاب  رگا  و 
(23  ) نایوگتسار دیتسه 

شمزیه  ینعی  شزورفا  شتآ  هک  یشتآ  زا  دیسرتب  سپ  درک  دیهاوخن  زگره  دیدرکن و  رگا  سپ 
6 ص : نآرق ، همجرت 

(24  ) نارفاک يارب  زا  هدش  هدرک  اّیهم  هک  اهگنس  دننامدرم و 
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هداد يزور  هاگ  ره  اهرهن  اهنآ  ریز  زا  دوریم  هک  ییاهتـشهب  تسارناشیا  رم  هک  هتـسیاش  ياهراک  دندرک  دندیدرگ و  هک  ار  اهنآ  هد  هدژم  و 
يارب مهب و  هیبـش  هوـیم  نآـب  دـندش  هدروآ  شیپ و  زا  میدـش  هداد  يزور  هک  تسا  ناـمه  نیا  دـنیوگ  هوـیم  زا  یقزر  اـهتّنج  نآ  زا  دـنوش 

(25  ) دننادیواج نآ  رد  ناشیا  هزیکاپ و  نانز  اجنآ  رد  تسناشیا 
تسا ّقح  نآ  هک  دننادیم  سپ  دندیورگ  هک  نانآ  اّما  سپ  نآ  قوف  ام  هشپ و  ار  یلثم  دنزب  هک  درادن  كاب  دنکن و  مرـش  ادخ  هک  یتسردب 

دیامنیم هار  ار و  يرایـسب  نآب  دنکیم  لالـضا  لثم  نیاب  ادخ  تسا  هتـساوخ  هچ  دنیوگیم  سپ  دندش  رفاک  هک  نانآ  اّما  ناشراگدرورپ و  زا 
(26  ) ار ناقساف  رگم  نآب  دنکیمن  لالضا  ار و  يرایسب  نآب 

نیمز رد  دننکیم  داسف  دوش و  هدرک  دنویپ  هک  نآب  ادخ  هدرک  رما  ار  هچنآ  دـنربیم  شیراوتـسا و  زا  سپ  ار  ادـخ  نامیپ  دننکـشیم  هک  نانآ 
(27  ) ناراکنایز دنناشیا  هورگ  نآ 

زاب وا  يوسب  سپ  ار  امش  دنکیم  هدنز  سپ  ار  امش  دناریمیم  سپ  ار  امش  درک  هدنز  سپ  ناگدرم  امش  دیدوب  ادخب و  دیوشیم  رفاک  هنوگچ 
(28  ) دیوشیم هدینادرگ 

يزیچ همهب  وا  نامـسآ و  تفه  ار  اهنآ  تخاس  سپ  نامـساب  تخادرپ  سپ  تسا  نیمز  رد  ار  هچنآ  عیمج  امـش  يارب  دـیرفآ  هکنآ  تسوا 
(29  ) تسا اناد 

ماهدنرآ  دیدپ  نم  هک  یتسردب  ار  ناگتشرف  رم  وت  راگدرورپ  تفگ  هک  یماگنه  و 
7 ص : نآرق ، همجرت 

هیزنت وت و  شیاتـسب  مینکیم  حـیبست  ام  ار و  اهنوخ  دزیرب  نآ و  رد  دـنک  داسفا  هک  ار  یـسک  نآ  رد  ینیرفآیم  ایآ  دـنتفگ  هفیلخ  نیمز  رد 
(30  ) دینادیمن ار  هچنآ  منادیم  نم  هک  یتسردب  تفگ  ارت  مینکیم 

نایوگتسار دیتسه  رگا  هورگ  نیا  ياهمانب  ارم  دیهد  ربخ  تفگ  سپ  ناگتـشرف  رب  ار  ناشیا  درک  ضرع  سپ  ار  اهمان  همه  مدآب  تخومآ  و 
(31)

(32  ) رادرک تسرد  ياناد  ییوت  هک  یتسردب  امب  یتخومآ  هچنآ  رگم  ار  ام  یشناد  تسین  وت  یهزنم  دنتفگ 
نم هک  یتسردـب  ار  امـش  رم  متفگن  ایآ  تفگ  ناشیا  ياهمانب  ار  ناشیا  داد  ربخ  نوچ  سپ  ناشیا  ياهمانب  ار  ناـشیا  هد  ربخ  مدآ  يا  تفگ 

(33  ) دیرادیم ناهنپ  هک  هچنآ  دینکیم و  راکشآ  هچنآ  منادیم  ار و  نیمز  اهنامسآ و  یناهن  منادیم 
زا دوب  دومن و  یشکرس  درک و  یبا  هک  سیلبا  رگم  دندرک  هدجـس  سپ  ار  مدآ  رم  دینک  هدجـس  هک  ار  ناگتـشرف  رم  میتفگ  هک  یماگنه  و 

(34  ) نارفاک
ار تخرد  نیا  دیوش  کیدزن  هک  دـیابن  دـیهاوخ و  هک  اج  ره  ناوارف  نآ  زا  دـیروخب  تشهب و  رد  تتفج  وت و  ریگ  مارآ  مدآ  يا  میتفگ  و 

(35  ) ناراکمتس زا  دش  دیهاوخ  هک 
ار یخرب  رم  امـش  زا  یـضعب  دیـشاب  هک  دیوش  ورف  میتفگ  نآ و  رد  دندوب  هچنآ  زا  ناشدرک  نوریب  نآ و  زا  ناطیـش  ار  ود  نآ  دینازغل  سپ 

(36  ) یماگنه ات  شّیعت  هیام  هاگرارق و  نیمز  رد  تسار  امش  رم  نمشد و 
تفریذپ  سپ  ار  دنچ  هملک  شراگدرورپ  زا  مدآ  تفرگ  ارف  سپ 

8 ص : نآرق ، همجرت 
(37  ) نابرهم ریذپ  هبوت  تسوا  هک  یتسردب  ار  وا  هبوت 

ناشیا هن  ناشیا و  رب  یمیب  تسین  سپ  ارم  تیاده  درک  يوریپ  هکنآ  سپ  یتیاده  نم  زا  امـشب  دیآ  رگا  سپ  همه  نآ  زا  دیوش  ورف  میتفگ 
(38  ) دنوش كانهودنا 

(39  ) دننادیواج نآ  رد  ناشیا  دنشتآ  لها  اهنآ  ام  ياهتیآب  دندرک  بیذکت  دندش و  رفاک  هک  نانآ  و 
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(40  ) دیسرتب نم  زا  امش و  دهعب  منک  افو  ات  نم  دهعب  دینک  افو  امش و  رب  مدرک  ماعنا  هک  ارم  تمعن  دینک  دای  لیئارسا  ینب  يا 
زا كدنا و  ییاهب  نم  ياهتیآب  دیرخم  نآب و  يرفاک  تسخن  دیشابن  تسا و  امـش  اب  ار  هچنآ  رم  هدنراد  رواب  میداتـسرف  ورف  هچنآب  دیورگب 

(41  ) دیسرتب نم 
(42  ) دینادیم امش  ار و  ّقح  دینکم  ناهنپ  لطابب و  ار  ّقح  دیشوپم  و 

(43  ) ناگدننک عوکر  اب  دینک  عوکر  ةاکز و  دیهدب  ار و  زامن  دیراد  ياپ  رب  و 
(44  ) لقعب دیباییمن  سپ  ایآ  ار  باتک  دیناوخیم  امش  ار و  ناتدوخ  دینکیم  شومارف  یبوخب و  ار  نامدرم  دینکیم  رما  ایآ 

(45  ) عوشخ نابحاص  رب  رگم  تسا  راوشد  زامن  نآ  هک  یتسردب  زامن و  ییابیکشب و  دییوج  تناعتسا  و 
(46  ) دننک تشگزاب  وا  يوسب  ار و  دوخ  راگدرورپ  دننک  تاقالم  ناشیا  هک  دننادیم  هک  نانآ 

(47  ) نایناهج رب  ار  امش  مداد  لیضفت  هک  یتسردب  امش و  رب  مدرک  ماعنا  هک  ارم  تمعن  دینک  دای  لیئارسا  ینب  يا 
يزور  زا  دیزیهرپب  و 
9 ص : نآرق ، همجرت 

(48  ) دنوش هدرک  يرای  ناشیا  هن  یضوع و  وا  زا  دوشن  هتفرگ  یتعافش و  وا  زا  دوشن  لوبق  ار و  يزیچ  یسفن  زا  یسفن  دنکن  تیافک  هک 
دنتشاذگیم یقاب  ار و  امش  نارسپ  دنتشکیم  باذع  نیرتدب  ار  امـش  دندرکیم  باذع  هک  نوعرف  لآ  زا  ار  امـش  میداد  تاجن  هک  یماگنه  و 

(49  ) گرزب ناتراگدرورپ  زا  دوب  یتنحم  ناتنآ  رد  ار و  امش  نانز 
(50  ) دیدرکیم هاگن  امش  ار و  نوعرف  لآ  میدرک  قرغ  ار و  امش  میدیناهر  سپ  ار  ایرد  امش  يارب  میتفاکش  هک  یماگنه  و 

(51  ) ناراکمتس دیدوب  امش  وا و  زا  سپ  ار  هلاسوگ  امش  دیتفرگ  سپ  بش  لهچ  ار  یسوم  میداد  هدعو  هک  یماگنه  و 
(52  ) دینک رکش  امش  هک  دشاب  نآ  زا  سپ  امش  زا  میدرک  وفع  سپ 

(53  ) دیبای تیاده  امش  هک  دشاب  ناقرف  باتک و  ار  یسوم  میداد  هک  یماگنه  و 
سپ ار  هلاسوگ  امـش  نتفرگ  ببـسب  ناتاهدوخ  رب  دـیدرک  متـس  امـش  هک  یتسردـب  نم  موق  يا  ار  شموقرم  یـسوم  تفگ  هک  یماـگنه  و 

امش زا  تفریذپ  هبوت  سپ  امش  راگدیرفآ  دزن  امش  يارب  زا  تسا  رتهب  نآ  ار  ناتاهدوخ  دیـشکب  سپ  ناتراگدرورپ  يوسب  دینک  تشگزاب 
(54  ) نابرهم ریذپ  هبوت  تسوا  هک  یتسردب 

دیدرکیم هاگن  امش  هقعاص و  ار  امش  تفرگ  سپ  اراکشآ  ار  ادخ  مینیب  هب  هک  یتقو  ات  ار  وت  رم  میدرکیمن  یسوم  يا  دیتفگ  هک  یماگنه  و 
(55)

(56  ) دینک رکش  امش  هک  دشاب  ناتندرم  سپ  زا  ار  امش  میدرک  هدنز  سپ 
ّنم  امش  رب  میداتسرف  ورف  ار و  ربا  امش  رب  میدرک  نابیاس  و 

10 ص : نآرق ، همجرت 
(57  ) دندرکیم متس  ناشاهدوخ  رب  نکیل  ام و  رب  متس  دندرکن  ار و  امش  میداد  يزور  هچنآ  ياههزیکاپ  زا  دیروخب  يولس  و 

نانکهدجـس و رد  زا  دیوش  لخاد  ناوارف و  دیـشاب  هتـساوخ  هک  اج  ره  نآ  زا  دیروخب  سپ  هیرق  نیا  رد  دیوش  لخاد  میتفگ  هک  یماگنه  و 
(58  ) ار ناراکوکین  میئازفیب  هک  دشاب  دوز  ار و  ناتناهانگ  ار  امش  میزرمآیم  هک  ار  ام  ناهانگ  راب  ام  زا  هن  ورف  دیئوگب 

زا یباذع  دندرک  متس  هک  نانآ  رب  میداتسرف  ورف  سپ  ار  ناشیا  رم  دش  هتفگ  هکنآ  زجب  ار  ینخس  دندرک  متـس  هک  نانآ  دندرک  لیدبت  سپ 
(59  ) دندرکیم قسف  هک  نآ  ببسب  نامسآ 

همـشچ هدزاود  نآ  زا  دـش  ناور  سپ  ار  گنـس  نآ  تیاـصعب  نزب  اـم  میتـفگ  سپ  شموـق  يارب  زا  یـسوم  تساوـخ  بآ  هک  یماـگنه  و 
(60  ) ناگدننک داسف  نیمز  رد  دینکن  ّدح  زا  زواجت  ادخ و  يزور  زا  دیماشایب  دیروخب و  ار  ناشروخبآ  یمدرم  ره  دندوب  هتسناد  تقیقحب 
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زا ام  يارب  دروآ  نوریب  هک  ارت  راگدرورپ  اـم  يارب  ناوخب  سپ  دـحاو  ماـعط  رب  درک  میناوتن  ربص  زگره  یـسوم  يا  دـیتفگ  هک  یماـگنه  و 
هک هچنآب  تسا  رتورف  نآ  هک  ار  هچنآ  دینکیم  لدـب  ایآ  تفگ  شزایپ  شـسدع و  شریـس و  شرایخ و  شیزبس و  زا  نیمز  دـنایوریم  هچنآ 

دوخ رب  یگراچیب و  يراوخ و  ناشیا  يارب  دش  هدز  دیتساوخ و  هچنآ  تسار  امـش  هک  یتسردب  سپ  يرهـش  رد  دـینک  لوزن  تسا  رتهب  نآ 
دنتشکیم ادخ و  ياهتیآب  دندشیم  رفاک  ناشیا  هک  تسنآ  ببسب  نآ  ار  ادخ  بضغ  دندرک  راومه 

11 ص : نآرق ، همجرت 
(61  ) دندرکیم زواجت  ادخ  زا  هک  ناشندرک  ینامرفان  ببسب  نیا  هک  ّقحانب  ار  ناربمغیپ 

زاب زور  ادخب و  دروآ  نامیا  هک  ره  ناتسرپ  هراتـس  ینعی  نیبئاص  نایاسرت و  دندش و  دوهی  هک  نانآ  دندروآ و  نامیا  هک  نانآ  هک  یتسردب 
(62  ) دنوش كانهودنا  ناشیا  هن  ناشیا و  رب  یمیب  تسین  ناشراگدرورپ و  دزن  ناشدزم  تسا  ناشیا  يارب  زا  سپ  هتسیاش  راگدرک  نیسپ و 

تسا نآ  رد  هچنآ  دیریگ  دای  ةّوقب و  ار  امـش  میداد  هچنآ  دیریگب  ار  روط  امـش  ربز  رب  میدرک  دنلب  ار و  امـش  نامیپ  میتفرگ  هک  یماگنه  و 
(63  ) دیوش راکزیهرپ  امش  هک  دشاب 

(64  ) ناراکنایز زا  دیدوب  هنیآ  ره  شتمحر  امش و  رب  ادخ  لضف  دوبن  رگا  نآ و  دعب  زا  دیتشگرب  سپ 
(65  ) اههدش هدنار  اهنیزوب  دیوشب  ار  ناشیا  رم  میتفگ  سپ  هبنش  رد  امش  زا  دندرک  يّدعت  هک  ار  نانآ  دیتسناد  قیقحتب  و 

(66  ) ناراکزیهرپ يارب  زا  يدنپ  نانآ و  سپ  زا  ناگدنیآ  نامز و  نآ  لها  يارب  یتربع  ار  اهنآ  میدینادرگ  سپ 
هانپ تفگ  ینکیم  ءازهتسا  ار  ام  دنتفگ  ار  يواگ  دیشکب  هک  ار  امـش  دیامرفیم  ادخ  هک  یتسردب  ار  شموقرم  یـسوم  تفگ  هک  یماگنه  و 

(67  ) نانادان زا  مشاب  هک  ادخب  مربیم 
ناوج هن  هداتفا و  راک  زا  هن  تسیواگ  نآ  هک  دیوگیم  وا  هک  تفگ  نآ  تسیچ  هک  يارب ، دنک  نایب  ات  ارت  راگدرورپ  ام  يارب  ناوخب  دنتفگ 

(68  ) دیوشیم رومأم  ار  هچنآ  دینکب  سپ  نآ  هنایم  دشاب  طّسوتم  هدماین  رد  راکب 
دیوگیم وا  هک  تفگ  نآ  گنر  تسیچ  ام  يارب  دنک  نایب  ات  ار  تراگدرورپ  ام  يارب  ناوخب  دنتفگ 

12 ص : نآرق ، همجرت 
(69  ) ار ناگدنرگن  دزاسیم و  رورسم  شگنر  تسا  صلاخ  درز  تسیواگ  نآ  هک 

رگا ام  هک  یتسردـب  ام و  رب  هدـش  هبتـشم  واگ  هک  یتسردـب  نآ  تسیچ  هک  ام  يارب  دـنک  نایب  هک  ار  تراگدرورپ  اـم  يارب  ناوخب  دـنتفگ 
(70  ) میناگتفای هار  هنیآ  ره  ادخ  دهاوخ 

نآ رد  رگید  گنر  دشابن  هک  یبیع  یب  ار  تشک  دهد  بآ  هن  ار و  نیمز  دـنک  رایـش  هک  مار  هن  تسا  يواگ  نآ  هک  دـیوگیم  وا  هک  تفگ 
(71  ) ار نآ  دننکب  هک  کیدزن  دندوب  هن  ار و  نآ  دنتشک  سپ  ار  تسرد  يدروآ  نونکا  دنتفگ 

(72  ) دیراد ناهنپ  هچنآ  دنک  راکشآ  ادخ  نآ و  رد  دیدرک  هعفادم  سپ  ار  ینت  دیتشک  هک  یماگنه  و 
دیبایرد لقعب  امـش  هک  دشاب  ار  شیاهتیآ  ار  امـش  دیامنیم  ار و  ناگدرم  ادـخ  دـنکیم  هدـنز  نینچمه  نآ  زا  هراپب  ار  نآ  دـینزب  میتفگ  سپ 

(73)
هچنآ هنیآ  ره  تسا  اهگنس  نآ  زا  هک  یتسردب  یتخس و  رد  رتنوزفا  ای  دنیاهگنـس  نوچ  اهنآ  سپ  نآ  زا  سپ  امـش  ياهلد  دش  تخـس  سپ 

اهنآ زا  هک  یتسردب  بآ و  نآ  زا  دیآیم  نوریب  سپ  دوشیم  هتفاکـش  هچنآ  هنیآ  ره  تسا  اهنآ  زا  هک  یتسردب  اهرهن و  نآ  زا  دوشیم  يراج 
(74  ) دینکیم هچنآ  زا  لفاغ  ادخ  تسین  ادخ و  سرت  زا  دیآیم  ورف  هچنآ  هنیآ  ره  تسا 

زا دعب  ار  نآ  دندادیم  رییغت  سپ  ار  ادخ  مالک  دندینـشیم  ناشیا  زا  یهورگ  تقیقحب  ار و  امـش  دننک  قیدصت  هک  دـیرادیم  عمط  سپ  ایآ 
(75  ) دنتسنادیم ناشیا  ار و  نآ  دندوب  هتفایرد  هکنآ 

ار ناشیا  دیهدیم  ربخ  ایآ  دنیوگ  یضعب  رب  ناشیضعب  دننک  تولخ  نوچ  میاهدیورگ و  دنیوگ  دندیورگ  هک  ار  نانآ  دننک  تاقالم  نوچ  و 
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سپ  ایآ  ناتراگدرورپ  دزن  نآب  ار  امش  دنروآ  تّجح  ات  امش  رب  ادخ  داشگ  هچنآب 
13 ص : نآرق ، همجرت 

(76  ) لقعب دیباییمن 
(77  ) دننکیم راکشآ  ار  هچنآ  دنرادیم و  ناهنپ  ار  هچنآ  دنادیم  ادخ  هک  دننادیمن  ایآ 

(78  ) دنربیم نامگ  هکنآ  رگم  ناشیا  دنتسین  ار و  اهوزرآ  رگم  ار  باتک  دننادیمن  هک  دنناداوسیب  ناشیا  زا  و 
رب ياو  سپ  ار  كدـنا  ياهب  نآب  دـنریگب  ات  تسادـخ  دزن  زا  نیا  دـنیوگیم  سپ  ناشاهتـسدب  ار  باتک  دنـسیونیم  هک  ار  نانآ  رم  ياو  سپ 

(79  ) دننکیم بسک  هچنآ  زا  اهنآ  رب  ياو  ناشاهتسد و  تشون  هچنآ  زا  اهنآ 
دنکیمن فالخ  زگره  سپ  ار  ینامیپ  ادخ  دزن  دیتفرگ  ارف  ایآ  وگب  هدـش  هدرمـش  ياهزور  رگم  شتآ  ار  ام  دـننکیمن  ّسم  زگره  دـنتفگ  و 

(80  ) دننادیمن هچنآ  ادخ  رب  دییوگیم  ایآ  ار  شنامیپ  ادخ 
(81  ) نادیواج نآ  رد  دنناشیا  دنشتآ  لها  اهنآ  سپ  شهانگ  نآب  دنک  هطاحا  ار و  يدب  دنک  بسک  هکنآ  يرآ 

(82  ) نادیواج نآ  رد  دنناشیا  دنتشهب  لها  اهنآ  اهیکین  دندرک  دندروآ و  نامیا  هک  نانآ  و 
نامیتی و تبارق و  بحاص  اب  ندرک و  ییوکین  ردام  ردـپ و  اـب  ار و  ادـخ  رگم  دـیتسرپن  هک  لیئارـسا  ینب  زا  ناـمیپ  میتفرگ  هک  یماـگنه  و 

يور امـش  امـش و  زا  یکدـنا  رگم  دـیتشگرب  سپ  ار  ةاکز  دـیهدب  ار و  زامن  دـیراد  ياپ  رب  یبوخ و  نامدرم  يارب  زا  دـیئوگب  ناگراچیب و 
(83  ) دیناگدننادرگ

یهاوگ امش  دیدرک و  رارقا  سپ  ناتاههناخ  زا  ار  ناتاهدوخ  دینکم  نوریب  ار و  ناتاهنوخ  دیزیرم  هک  ار  امش  نامیپ  میتفرگ  هک  یماگنه  و 
دیهدیم

14 ص : نآرق ، همجرت 
ناشیا رب  دیوشیم  تشپمه  ناشاههناخ  زا  ار  ناتاهدوخ  زا  هراپ  دینکیم  نوریب  ار و  ناتاهدوخ  دیـشکیم  هک  دـیتسه  تعامج  نآ  امـش  سپ 

دیورگیم سپ  ایآ  ناشندرک  نوریب  امـش  رب  هدش  هدرک  مارح  هکنآ  لاح  ار و  اهنآ  دیهدیم  هیدف  ناریـسا  ار  امـش  دنرآ  رگا  دادیب و  هانگب و 
زور اـیند و  یناگدـنز  رد  يراوخ  رگم  امـش  زا  ار  نآ  دـنکیم  هک  یـسک  شاداـپ  تسیچ  سپ  یخربـب  دـیوشیم  رفاـک  باـتک و  زا  یخربـب 

(85  ) دینکیم هچنآ  زا  ربخیب  ادخ  تسین  هجنکش و  نیرتتخس  يوسب  دنوشیم  هدینادرگ  رب  زیختسر 
دنوشیم هدرک  يرای  ناشیا  هن  باذع و  ناشیا  زا  دش  دـهاوخن  هدرک  کبـس  سپ  ترخآب  ار  ایند  یناگدـنز  دـندیرخ  هک  دـننانآ  هورگ  نآ 

(86)
میدرک دییأت  تازجعم و  ار  میرم  رسپ  یسیع  میداد  نالوسر و  وا  دعب  زا  میداتسرف  مه  رثا  رب  باتک و  ار  یـسوم  میداد  تقیقحب  هنیآ  ره  و 

دیدرک و بیذکت  ار  ياهراپ  سپ  دیدرک  یشکرس  امش  ياهسفن  دنهاوخیمن  هچنآب  یلوسر  ار  امـش  دمآ  هاگ  ره  سپ  ایآ  یکاپ  حورب  ار  وا 
(87  ) دیشکیم ار  ياهراپ 

(88  ) دنروآیم نامیا  هک  نانآ  دنکدنا  سپ  ناشرفک  ببسب  ادخ  ار  ناشیا  درک  تنعل  هکلب  تسا  رادفالغ  ام  ياهلد  دنتفگ  و 
رب دندرکیم  حـتف  بلط  هک  شیپ  زا  دـندوب  تسا و  اهنآ  اب  هک  تسیزیچ  نآ  هدـننک  قیدـصت  هک  ادـخ  دزن  زا  یباتک  ار  ناشیا  دـمآ  نوچ  و 

رب ادخ  تنعل  سپ  نآب  دندش  رفاک  دندوب  هتخانش  هچنآ  ناشدمآ  نوچ  سپ  دندش  رفاک  هک  نانآ 
15 ص : نآرق ، همجرت 

(89  ) نارفاک
ره رب  شلـضف  زا  ادخ  دتـسرفیم  ورف  هکنآ  دسح  هار  زا  ادخ  داتـسرف  ورف  هچنآب  دنوش  رفاک  هک  ار  ناشاهدوخ  نآب  دنتخورف  هچنآ  تسا  دب 

(90  ) هدننک راوخ  تسا  یباذع  نارفاک  يارب  زا  یمشخ و  رب  یمشخ  دنتفرگ  دوخ  رب  دنتشادرب و  سپ  شناگدنب  زا  دهاوخیم  هک 
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هچنآب دنوشیم  رفاک  ام و  رب  دش  هداتـسرف  ورف  هچنآب  میدرکیم  دنیوگ  ادـخ  داتـسرف  ورف  هچنآب  دـیورگب  هک  ار  ناشیا  رم  دوش  هتفگ  نوچ  و 
دیدوب رگا  شیپ  زا  ار  ادـخ  ناربـمغیپ  دـیتشکیم  ارچ  سپ  وگب  تسناـشیا  اـب  ار  هچنآ  رم  هدـننک  قیدـصت  تسا  ّقـح  نآ  تسنآ و  ياوـس 

(91  ) ناگدنورگ
(92  ) ناراکمتس دیئامش  شدعب و  زا  ار  هلاسوگ  دیتفرگ  ارف  سپ  اهتّجح  نآب  یسوم  ار  امش  دمآ  قیقحتب  هنیآ  ره  و 

میدینـش و دـنتفگ  دیونـشب  تّوقب و  ار  امـش  میداد  هچنآ  دـیریگب  ار  روط  امـش  يالاب  میدرک  دـنلب  ار و  امـش  نامیپ  میتفرگ  هک  یماگنه  و 
دیتسه رگا  ناتنامیا  نآب  ار  امش  دیامرفیم  تسا  دب  وگب  ناشرفک  ببسب  هلاسوگ  قشع  ناشاهلد  رد  دندش  هدرک  هتخیمآ  میدرک و  ینامرفان 

(93  ) ناگدنورگ
(94  ) نایوگتسار دیتسه  رگا  ار  گرم  دینک  وزرآ  سپ  نامدرم  ریغ  زا  هّصاخ  ادخ  دزن  ترخآ  يارس  امش  يارب  زا  دشاب  رگا  وگب 

(95  ) ناراکمتسب تساناد  ادخ  ناشاهتسد و  هداتسرف  شیپ  هچنآ  ببسب  زگره  ار  نآ  دننکن  وزرآ  زگره  و 
هداد رمع  شاک  هک  ناشیا  دحا  دنرادیم  تسود  دناهدروآ  كرـش  هک  نانآ  زا  یگدـنز و  رب  نامدرم  نیرتصیرح  ار  ناشیا  یبایب  هنیآ  ره  و 

باذع  زا  شاهدننک  رود  وا  تسین  لاس و  رازه  دشیم 
16 ص : نآرق ، همجرت 

(96  ) دننکیم هچنآب  تسا  انیب  ادخ  دوش و  هداد  رمع  هکنیا 
ار هچنآ  رم  هدـنراد  رواب  ادـخ  يروتـسدب  وت  لد  رب  ار  نآ  دروآ  دورف  وا  هک  یتسردـب  سپ  ار  لیئربج  رم  نمـشد  دـشاب  هک  سک  نآ  وگب 

(97  ) ار ناگدنورگ  رم  هدژم  تیاده و  شتسد و  ود  نایم  دشاب 
نارفاک رم  تسا  نمشد  ادخ  هک  یتسردب  سپ  ار  لیئاکیم  ار و  لیئربج  ار و  شناربمغیپ  ارشاهکئالم و  ار و  ادخ  رم  نمشد  دشاب  هک  یسک 

(98  ) ار
(99  ) ناقساف رگم  اهنآب  دنوشیمن  رفاک  نشور و  ياهتیآ  وتب  میداتسرف  ورف  قیقحتب  هنیآ  ره  و 

(100  ) دنورگیمن ناشیا  رثکا  هکلب  ناشیا  زا  یهورگ  ار  نآ  دنتخادنا  ار  يدهع  دنتسب  نامیپ  هاگ  ره  ایآ و 
هداد هک  نانآ  زا  یهورگ  دنتخادنا  تسا  ناشیا  اب  ار  هچنآ  رم  تسا  هدننک  قیدصت  هک  ادـخ  دزن  زا  يربمغیپ  ار  ناشیا  دـمآ  هک  یماگنه  و 

(101  ) دننادیمن ناشیا  ایوگ  هک  ناشاهتشپ  سپ  ار  ادخ  باتک  ار  باتک  دندش 
ار نامدرم  دنتخومآیم  دندش  رفاک  اهناطیـش  نکیل  نامیلـس و  دشن  رفاک  نامیلـس و  کلم  رب  اهناطیـش  دندناوخیم  ار  هچنآ  دـندرک  يوریپ  و 
ام هک  تسین  نیا  زج  دنتفگیم  هکنآ  ات  ار  يدحا  چیه  دنتخومآ  یمن  تورام و  توراه و  لبابب  کلم  ود  رب  دش  هداتسرف  ورف  هچنآ  رحس و 

ناگدنناسر ررـض  ناشیا  دنتـسین  شتفج و  درم و  هنایم  نآب  دندنکفایم  ییادـج  هچنآ  اهنآ  زا  دـنتخومآیم  سپ  وشم  رفاک  سپ  میـشیامزآ 
ار ناشیا  دناسریم  ررض  هچنآ  دنتخومآیم  ادخ و  نذاب  رگم  ار  يدحا  چیه  نآب 

17 ص : نآرق ، همجرت 
تـسا دـب  هنیآ  ره  ياهرهب و  چـیه  ترخآ  رد  ار  وا  تسین  ار  نآ  دـیرخ  هک  سک  نآ  هنیآ  ره  هک  دنتـسناد  تقیقحب  ناشدادـیمن و  عـفن  و 

(102  ) دنتسنادیم هک  دندوب  رگا  ار  ناشاهدوخ  نآب  دنتخورف  هچنآ 
(103  ) دننادب هک  دنشاب  رگا  تسا  رتهب  ادخ  دزن  زا  باوث  هنیآ  ره  دندوب  هدش  راکزیهرپ  دندوب و  هدیورگ  ناشیا  هکنآ  رگا  و 

(104  ) كاندرد یباذع  تسا  نارفاک  يارب  زا  دیونشب و  انرظنا و  دیئوگب  انعار و  دییوگم  دیدیورگ  هک  یناسک  نآ  يا 
ادـخ ناتراگدرورپ و  زا  يریخ  چـیه  امـش  رب  دوش  هداتـسرف  ورف  هک  ناکرـشم  هن  باتک و  لها  زا  دـندش  رفاک  هک  نانآ  دـنرادیمن  تسود 

(105  ) گرزب تسا  یلضف  بحاص  ادخ  دهاوخ و  هک  ار  نآ  شتمحرب  دزاسیم  ّصتخم 
(106  ) تساناوت زیچ  همه  رب  ادخ  هک  ینادیمن  ایآ  ار  شدننام  ای  ار  نآ  زا  رتهب  میروآ  ار  نآ  مینک  كرت  ای  یتیآ  زا  مینک  خوسنم  هچنآ 
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(107  ) هدنهد يرای  هن  يروای و  چیه  ادخ  زج  زا  ار  امش  تسین  نیمز و  اهنامسآ و  یهاشداپ  تسار  وا  رم  ادخ  هک  ینادیمن  ایآ 
سپ نامیا  رب  ار  رفک  دـنیزگب  هک  سک  نآ  شیپ و  زا  ار  یـسوم  دـندرک  لاؤس  هک  نانچ  مه  ار  ناـتربمغیپ  دـینک  لاؤس  هک  دـیهاوخیم  اـی 

(108  ) هار نایب  رد  هتشگ  مگ  هک  تقیقحب 
هچنآ سپ  زا  ناشاهدوخ  دزن  زا  دسح  يور  زا  نارفاک  ناتنامیا  دعب  زا  ار  امـش  دندینادرگیم  شاک  هک  باتک  لها  زا  يرایـسب  دـندرک  اّنمت 

ادخ هک  یتسردب  ار  شرما  ادخ  دروایب  ات  دینارذگ  رد  دینک و  وفع  سپ  ّقح  ار  ناشیا  رم  دش  رهاظ 
18 ص : نآرق ، همجرت 

(109  ) تسا اناوت  زیچ  همه  رب 
ادخ هک  یتسردـب  ادـخ  دزن  شدـیباییم  یکین  زا  ناتدوخ  يارب  زا  دـیتسرفیم  شیپ  زا  ار  هچنآ  ار و  ةاکز  دـیهدب  ار و  زامن  دـیراد  ياپ  رب  و 

(110  ) تسا انیب  دینکیم  هچنآب 
رگا ار  دوخ  ياهتّجح  دـیروایب  وگب  ناشاهوزرآ  تسنیا  نایاسرت  ای  نادوهی  زا  دـشاب  هکنآ  رگم  ار  تشهب  دوشیمن  لـخاد  زگره  دـنتفگ  و 

(111  ) نایوگتسار دیتسه 
ناشیا رب  تسا  یمیب  هن  شراگدرورپ و  دزن  شدزم  تسار  وا  رم  تسا  راکوکین  وا  ادخ و  يارب  زا  ار  شهجو  دـینادرگ  صلاخ  هکنآ  يرآ 

(112  ) دنوش كانهودنا  ناشیا  هن  و 
دنتفگ نینچمه  ار  باتک  دنناوخیم  اهنآ  يزیچ و  رب  نادوهی  دنتـسین  هک  نایاسرت  دنتفگ  يزیچ و  رب  نایاسرت  دنتـسین  هک  نادوهی  دـنتفگ  و 

(113  ) دندرکیم فالتخا  نآ  رد  دندوب  هچنآ  رد  زیختسر  زور  ناشنایم  دنکیم  مکح  ادخ  سپ  ناشیا  نتفگ  دننام  دننادیمن  هک  نانآ 
ناشارب زا  دشابن  اهنآ  اهنآ  یبارخ  رد  دیشوک  شمان و  اهنآ  رد  دوش  روکذم  هک  ار  ادخ  ياهدجسم  درک  عنم  هکنآ  زا  رتراکمتس  تسیک  و 

(114  ) گرزب یباذع  تسترخآ  رد  ار  ناشیا  رم  تسا و  يراوخ  ایند  رد  ار  ناشیا  رم  ناگدنراد  میب  رگم  شدنوش  لخاد  هک 
(115  ) تسا اناد  تمحر  خارف  ادخ  هک  یتسردب  تسا  ادخ  هجو  اجنآ  سپ  دیروآ  يور  اجک  ره  سپ  برغم  قرشم و  تسار  ادخ  رم  و 

دنرادربنامرف ار  وا  رم  همه  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  تسار  وا  رم  هکلب  وا  تسا  هّزنم  ار  دنزرف  ادخ  هتفرگ  ارف  دنتفگ  و 
19 ص : نآرق ، همجرت 

(116)
(117  ) دوشیم سپ  وشب  ار  وا  رم  دیوگیم  تسین  نیا  زج  سپ  ار  يزیچ  دنک  هدارا  نوچ  تسا و  نیمز  اهنامسآ و  هدننیرفآ  ون 

دننام ناشیا  شیپ  زا  دندوب  هک  نانآ  دنتفگ  نینچمه  یتیآ  ار  ام  دـیآیمن  ای  ادـخ  ام  اب  دـیوگیمن  نخـس  ارچ  دـننادیمن  هک  نانآ  دـنتفگ  و 
(118  ) دننکیم نیقی  هک  یعمج  يارب  زا  ار  اهتیآ  میدرک  نایب  تقیقحب  ناشاهلد  هتشاد  مهب  تهابش  ناشیا  نتفگ 

(119  ) خزود لها  زا  يوشیمن  هدیسرپ  هدننک و  میب  هدنهد و  هدژم  یتسارب  ار  وت  میداتسرف  ام  هک  یتسردب 
تیاده و تسنآ  ادخ  تیاده  هک  یتسردب  وگب  ار  ناشیا  شیک  ینک  يوریپ  هکنآ  ات  نایاسرت  هن  نادوهی و  وت  زا  زگره  دـنوشن  دونـشخ  و 

(120  ) هدنهد يرای  هن  يروای و  چیه  ادخ  زا  ارت  رم  دشابن  شناد  زا  ارت  دمآ  هچنآ  دعب  زا  ار  ناشیا  ياهشهاوخ  ینک  يوریپ  رگا 
دنناشیا هورگ  نآ  سپ  نآب  دوش  رفاک  هک  سک  نآ  نآـب و  دـنورگیم  هورگ  نآ  شندـناوخ  ّقح  شدـنناوخیم  باـتک  ناـشمیداد  هک  ناـنآ 

(121  ) ناراکنایز
(122  ) نایناهج رب  ار  امش  مداد  ینوزفا  نم  هک  یتسردب  امش و  رب  مدرک  ماعنا  هک  ار  متمعن  دینک  دای  لیئارسا  ینب  يا 

يرای ناشیا  هن  یتساوخ و  رد  دهدن  دوس  ییادف و  نآ  زا  دوشن  هتفریذپ  ار و  يزیچ  یسفن  زا  یسفن  دنکن  تیافک  هک  ار  يزور  دیزیهرپب  و 
(123  ) دنوش هدرک 

نامدرم يارب  زا  ارت  ماهدننادرگ  نم  هک  یتسردب  تفگ  ار  اهنآ  دینادرگ  مامت  سپ  ینانخسب  شراگدرورپ  ار  میهاربا  دومزآ  هک  یماگنه  و 
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تفگ  یماما 
20 ص : نآرق ، همجرت 

(124  ) ناراکمتسب نم  دهع  دسریمن  تفگ  منادنزرف  زا  و 
میدرک دـهع  ار و  زامن  هاگیاج  میهاربا  ماـقم  زا  دـیریگب  نما و  ناـمدرم و  يارب  زا  باوث  ّلـحم  ار  هبعک  هناـخ  میدـینادرگ  هک  یماـگنه  و 

(125  ) نادجاس ناعکار  نامیقم و  ناگدننک و  فاوط  يارب  ارم  هناخ  دینک  كاپ  هک  لیعمسا  میهارباب و 
ادـخب و ناشیا  زا  دـیدرگ  هک  ره  اهرمث  زا  ار  شلها  هد  يزور  نما و  يرهـش  ار  نیا  نادرگب  نم  راـگدرورپ  میهاربا  تفگ  هک  یماـگنه  و 

ياـجنآ تسا  دـب  شتآ و  باذـعب  ار  وا  منک  جـالع  ـال  سپ  یکدـنا  ار  وا  منک  رادروـخ  رب  سپ  دـش  رفاـک  هک  ره  تفگ و  نیـسپزاب  زور 
(126  ) تشگزاب

(127  ) اناد ياونش  ییوت  وت  هک  یتسردب  ام  زا  ریذپب  ام  راگدرورپ  لیعمسا  هناخ و  زا  ار  اهیاپ  نآ  میهاربا  درکیم  دنلب  هک  یماگنه  و 
هک یتسردـب  ام  زا  هبوت  ریذـپب  نامکـسانم و  ار  ام  يامنب  ارت و  رم  داقنم  یتّما  ام  ّتیّرذ  زا  ارت و  رم  داقنم  ود  ار  ام  نادرگب  ام و  راـگدرورپ 

(128  ) نابرهم ریذپ  هبوت  وت  ییوت 
دزاس كاپ  تمکح و  باتک و  ار  ناشیا  دزومایب  ار و  وت  ياهتیآ  ناشیا  رب  دناوخب  هک  ناشیا  زا  یلوسر  ناشیا  رد  زیگنا  رب  ام و  راگدرورپ 

(129  ) رادرک تسرد  بلاغ  ییوت  وت  هک  یتسردب  ار  ناشیا 
وا هک  یتسردب  ایند و  رد  ار  وا  میدـیزگرب  تقیقحب  ار و  دوخ  سفن  دـشاب  هدرک  راوخ  هکنآ  رگم  میهاربا  شیک  زا  ددرگ  رب  هک  تسیک  و 

(130  ) تسا ناگتسیاش  زا  هنیآ  ره  ترخآ  رد 
شراگدرورپ  ار  وا  رم  تفگ  نوچ 

21 ص : نآرق ، همجرت 
(131  ) ار نایناهج  راگدرورپ  رم  مدش  داقنم  تفگ  وش  داقنم 

هّتبلا دیریمب  هک  دیابن  سپ  ار  نید  امش  يارب  دیزگ  رب  ادخ  هک  یتسردب  نم  نارـسپ  يا  بوقعی  ار و  شنارـسپ  میهاربا  نآب  درک  ّتیـصو  و 
(132  ) ناداقنم دیشاب  امش  رگم و 

دنتفگ نم  دـعب  زا  دـیتسرپ  دـیهاوخ  هچ  ار  شنارـسپ  رم  تفگ  هک  یماگنه  گرم  ار  بوقعی  دـش  رـضاح  هک  یتقو  نارـضاح  دـیدوب  اـیآ 
(133  ) میناداقنم ار  وا  رم  ام  اتکی و  یهلا  قحسا  لیعمسا و  میهاربا و  ار  وت  ناردپ  هلا  ارت و  هلا  میتسرپیم 

زا دیوشن  هدیسرپ  دیدرک و  بسک  هچنآ  تسار  امـش  رم  دندرک و  بسک  هچنآ  تسار  اهنآ  رم  دنتـشذگ  رد  تقیقحب  هک  دندوب  یتّما  اهنآ 
(134  ) دندرکیم دندوب  هچنآ 

(135  ) نیکرشم زا  دوبن  يارگ و  قح  ار  میهاربا  شیک  هکلب  وگب  دیبای  تیاده  هک  نایاسرت  ای  نادوهی  دیشاب  دنتفگ  و 
طابسا و بوقعی و  قحـسا و  لیعمـسا و  میهارباب و  دش  هداتـسرف  هچنآ  ام و  يوسب  هدش  هداتـسرف  ورف  هچنآ  ادخب و  میدروآ  نامیا  دیئوگب 
وا رم  ام  ناشیا و  زا  يدحا  نایم  میزادنایمن  ییادج  ناشراگدرورپ  زا  رگید  ناربمغیپ  هب  دش  هداد  هچنآ  یسیع و  یسومب و  دش  هداد  هچنآ 

(136  ) میناداقنم ار 
رد ناشیا  هک  تسین  نیا  زج  سپ  دـننادرگ  يور  رگا  دـیتفای و  هار  قیقحتب  سپ  نآـب  دـیدروآ  ناـمیا  هچنآ  دـننامب  دـنرآ  ناـمیا  رگا  سپ 

(137  ) اناد ياونش  تسا  وا  ادخ و  ار  ناشیا  وت  زا  دراد  زاب  يدوزب  سپ  دنتفلاخم 
ادخ زا  رتوکین  تسیک  ادخ و  زا  یندرک  گنر 

22 ص : نآرق ، همجرت 
(138  ) میناگدنتسرپ ار  وا  رم  ام  ندرک و  گنر  رد 
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ار وا  رم  ام  امش و  رادرک  تسار  امش  رم  ام و  رادرک  تسار  ام  رم  امش و  ام و  راگدرورپ  تسا  وا  ادخ و  رد  ار  ام  دینکیم  همصاخم  ایآ  وگب 
(139  ) میناصلخم

تـسیک ادـخ و  ای  دـیرتاناد  امـش  ایآ  وگب  نایاسرت  ای  نادوهی  دـندوب  طابـسا  بوقعی و  قحـسا و  لیعمـسا و  میهاربا و  هک  دـییوگیم  اـیآ 
(140  ) دینکیم هچنآ  زا  لفاغ  ادخ  تسین  ادخ و  زا  ارش  دزن  یهاوگ  دیشوپ  هکنآ  زا  رتراکمتس 

زا امش  دیوشن  هدیسرپ  دیدرک و  بسک  هچنآ  تسار  امش  رم  دندرک و  بسک  هچنآ  تسار  اهنآ  رم  دنتشذگ  تقیقحب  هک  دندوب  یتّما  اهنآ 
(141  ) دندرکیم هک  دندوب  هچنآ 

قرـشم و تسار  ادخ  رم  وگب  نآ  رب  دندوب  هک  ناشیا  هلبق  زا  ار  ناشیا  دـینادرگ  زیچ  هچ  هک  نامدرم  زا  نادرخ  مک  دـنیوگ  هک  دـشاب  دوز 
(142  ) تسار هارب  دهاوخ  هک  ار  نآ  دیامنیم  هار  برغم 

ار هلبق  نآ  میدینادرگن  هاوگ و  امـش  رب  ربمغیپ  دشاب  نامدرم و  رب  ناهاوگ  دیـشاب  ات  رتبوخ  ینعی  هنایم  تّما  ار  امـش  میدـینادرگ  نینچمه  و 
هنیآ ره  دـشاب  هچ  رگا  شاهنـشاپ و  ود  رب  ددرگیم  رب  هکنآ  زا  ار  ربـمغیپ  دـنکیم  يوریپ  هک  ار  نآ  میناد  هکنآ  يارب  رگم  نآ  رب  يدوـب  هک 

هدننک محر  نابرهم  هنیآ  ره  نامدرمب  ادخ  هک  یتسردب  ار  ناتنامیا  دنک  عیاض  هک  ادخ  تسین  ادخ و  درک  تیاده  هک  نانآ  رب  رگم  نارگن 
(143  ) تسا

نامسآ  يوسب  تیور  ندیورگ  مینیبیم  هک  اسب 
23 ص : نآرق ، همجرت 

دینادرگب سپ  دیـشاب  هک  اـجک  ره  مارحلا و  دجـسم  بناـجب  ار  تیور  نادرگب  سپ  شیهاوـخیم  هک  هلبق  ارت  میئاـمرفیم  اـطع  هنیآ  ره  سپ 
زا ربخیب  ادخ  تسین  ناشراگدرورپ و  زا  تسا  ّقح  نآ  هک  دـننادیم  هنیآ  ره  ار  باتک  دـندش  هداد  هک  نانآ  یتسردـب  شبناجب و  ار  ناتیور 

(144  ) دننکیم هچنآ 
زا یخرب  هن  ار و  ناشیا  هلبق  یـشاب  هدننک  يوریپ  وت  هن  ارت و  هلبق  دننکن  يوریپ  یتّجح  ره  ار  باتک  دندش  هداد  هک  ار  نانآ  وت  يرایب  رگا  و 
ره هاگ  نآ  وت  هک  یتسردـب  شناد  زا  ارت  دـمآ  هچنآ  زا  سپ  ار  ناشاهـشهاوخ  ینک  يوریپ  رگا  هنیآ  ره  ار و  یخرب  هلبق  دـنوش  عبات  ناشیا 

(145  ) یناراکمتس زا  هنیآ 
ار و ّقح  دنـشوپیم  هنیآ  ره  ناشیا  زا  هراپ  هک  یتسردـب  ار و  دوخ  نارـسپ  دنـسانشیم  هک  نانچ  مه  شدنـسانشیم  باتک  ناشمیداد  هک  نانآ 

(146  ) دننادیم ناشیا 
(147  ) ناگدننک ّکش  زا  هّتبلا  شابم  سپ  تسا  وت  راگدرورپ  زا  ّقح 

ار همه  ادـخ  ار  امـش  دروآیم  دیـشاب  هک  اج  ره  ار  تاریخ  دـیریگ  یـشیپ  سپ  تسنآ  هدـنروآ  يور  وا  هک  تسا  یبناج  کی  ره  يارب  زا  و 
(148  ) تسا اناوت  يزیچ  همه  رب  ادخ  هک  یتسردب 

تـسین تراـگدرورپ و  زا  تسا  ّقح  هنیآ  ره  نآ  هک  یتسردـب  مارحلا و  دجـسم  يوس  ار  تیور  نادرگب  سپ  یتفر  نوریب  هک  ییاـج  زا  و 
(149  ) دینکیم هچنآ  زا  ربخیب  ادخ 

دیـشابن ات  شیوس  ار  ناتاهیور  دـینادرگب  سپ  دیـشاب  هک  اج  ره  مارحلا و  دجـسم  يوس  ار  تیور  نادرگب  سپ  یتفر  نوریب  هک  ییاج  زا  و 
ار نامدرم  رم 

24 ص : نآرق ، همجرت 
هک دشاب  امش و  رب  ار  دوخ  تمعن  منک  مامت  ات  نم  زا  دیسرتب  ناشیا و  زا  دیسرتم  سپ  ناشیا  زا  دندرک  متـس  هک  نانآ  رگم  یتّجح  امـش  رب 

(150  ) دیبای هار  امش 
تمکح و باتک و  ناتدزومایب  ار و  امش  دزاس  كاپ  ار و  ام  ياهتیآ  امـش  رب  دناوخب  هک  امـش  زا  یلوسر  امـش  رد  میداتـسرف  هک  نانچ  مه 
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(151  ) دینادب هک  دیشاب  هدوبن  هچنآ  ناتدزومایب 
(152  ) ارم دینکن  یساپسان  ارم و  دینک  رکش  ار و  امش  منک  دای  ات  ارم  دینک  دای  سپ 

(153  ) تسا نایابیکش  اب  ادخ  هک  یتسردب  زامن و  ربصب و  دییوج  يرای  دیدیورگ  هک  یناسک  نآ  يا 
(154  ) دننادیمن نکیل  دنناگدنز و  هکلب  دنناگدرم  هک  ادخ  هار  رد  دنوشیم  هتشک  هک  ار  یناسک  رم  دییوگم 

(155  ) ار نایابیکش  هد  هدژم  اههویم و  اهسفن و  اهلام و  زا  نتساک  یگنسرگ و  سرت و  زا  يزیچب  ار  امش  میئامزآ  هنیآ  ره  و 
(156  ) میناگدننک تشگزاب  وا  يوسب  ام  هک  یتسردب  میئادخ و  يارب  زا  ام  هک  یتسردب  دنیوگ  یتبیصم  ار  ناشیا  دیسر  نوچ  هک  نانآ 

(157  ) ناگتفای هار  دنناشیا  اهنآ  تمحر و  ناشراگدرورپ و  زا  اهترفغم  تسناشیا  رب  هورگ  نآ 
هک وا  رب  یهانگ  تسین  سپ  دراذـگ  هرمع  ای  ار  هبعک  هناـخ  درک  ّجـح  هک  یـسک  سپ  تسا  ادـخ  ياـهناشن  زا  هدرم  افـص و  هک  یتسردـب 

(158  ) تسا اناد  هدنریذپ  رکش  ادخ  هک  یتسردب  سپ  ار  یبوخ  دنک  تبغرب  هک  ره  ود و  نآب  دنک  فاوط 
زا میداتسرف  ورف  هچنآ  دنشوپیم  هک  نانآ  هک  یتسردب 

25 ص : نآرق ، همجرت 
ناشدـننکیم تنعل  ادـخ و  ار  ناشیا  دـنکیم  تنعل  هورگ  نآ  باتک  رد  نامدرم  يارب  زا  ار  نآ  میدرک  ناـیب  هچنآ  دـعب  زا  تیادـه  اـهتنّیب و 

(159  ) ناگدننک تنعل 
(160  ) نابرهم ریذپ  هبوت  منم  ناشیا و  رب  مریذپیم  هبوت  اهنآ  سپ  دندرک  نایب  دندش و  بوخ  دندرک و  هبوت  هک  نانآ  رگم 

(161  ) همه نامدرم  ناگتشرف و  ادخ و  تنعل  تسناشیا  رب  اهنآ  نارفاک  دندوب  ناشیا  دندرم و  دندش و  رفاک  هک  نانآ  هک  یتسردب 
(162  ) دنوش هداد  تلهم  ناشیا  هن  باذع و  ناشیا  زا  دوشن  هدرک  کبس  نآ  رد  نادیواج 

(163  ) تسنابرهم هدنیاشخب  هک  وا  رگم  ییادخ  تسین  هناگی  تسیئادخ  امش  يادخ  و 
هچنآ ار و  نامدرم  دـناسریم  عفن  هچنآب  ایرد  رد  دوریم  هک  ياهیتشک  زور و  بش و  فالتخا  نیمز و  اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد  هک  یتسردـب 

ربا اهداب و  ندینادرگ  هدنبنج و  ره  زا  نآ  رد  دنکارپب  شندرم و  زا  سپ  ار  نیمز  نآب  درک  هدـنز  سپ  بآ  زا  نامـسآ  زا  ادـخ  داتـسرف  ورف 
(164  ) لقعب دنبایرد  هک  یهورگ  يارب  زا  تسا  اهتیآ  هنیآ  ره  نیمز  نامسآ و  نایم  هدش  هدرک  مار 

دناهدیورگ هک  نانآ  ادخ و  نتـشاد  تسود  دننام  ار  ناشیا  دنرادیم  تسود  نایاتمه  ادـخ  ریغ  زا  دریگیم  ارف  هک  تسا  یـسک  نامدرم  زا  و 
همه و تسار  ادخ  رم  تّوق  هکنآ  ار  باذع  دننیب  هک  یماگنه  دندرگمتـس  هک  نانآ  دننیب  رگا  ار و  ادخ  رم  نتـشاد  تسود  رد  دنرت  تخس 

ادخ هکنآ 
26 ص : نآرق ، همجرت 

(165  ) تسا تبوقع  تخس 
(166  ) اهببس ناشیا  زا  دوش  هدیرب  ار و  باذع  دننیب  دندرک و  يوریپ  هک  نانآ  زا  دندش  هدرک  يوریپ  هک  نانآ  دنیوج  يرازیب  هک  یتقو 

نینچمه ام  زا  دنتـسج  يرازیب  هچنانچ  ناـشیا  زا  میتسجیم  يرازیب  اـت  یتشگزاـب  ار  اـم  رم  يدوب  شاـک  دـندرک  يوریپ  هک  ناـنآ  دـنیوگ  و 
(167  ) شتآ زا  ناگدنیآ  نوریب  اهنآ  دنشابن  ناشیا و  رب  اهترسح  ار  ناشاهدرک  ادخ  ار  ناشیا  دیامنب 

راکشآ ینمـشد  ار  امـش  رم  وا  هک  یتسردب  ار  ناطیـش  ياهماگ  دینکن  يوریپ  هزیکاپ و  لالح  تسا  نیمز  رد  هچنآ  زا  دیروخب  نامدرم  يا 
(168  ) تسا

(169  ) دینادیمن هچنآ  ادخ  رب  دیئوگ  هکنآ  یتشز و  يدبب و  ار  امش  دنکیم  رما  هک  تسین  نیا  زج 
ایآ و ار  دوخ  ناردپ  نآ  رب  میتفای  هچنآ  مینک  يوریپ  هکلب  دـنیوگ  ادـخ  داتـسرف  ورف  ار  هچنآ  دـینک  يوریپ  ار  ناشیا  رم  دوش  هتفگ  نوچ  و 

(170  ) دنباین هار  ار و  يزیچ  دنباین  رد  هک  ناشناردپ  دنشاب  هچ  رگا 
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دنناگنگ دننارگ  ار  يزاوآ  یندـناوخ و  رگم  دونـشن  هک  يزیچ  نآب  دـنز  گناب  هک  تسا  یـسک  لثم  نوچمه  دـندش  رفاک  هک  نانآ  لثم  و 
(171  ) لقعب دنباییمن  رد  ناشیا  سپ  دنناروک 

(172  ) دیتسرپیم ار  وا  دیتسه  رگا  ار  ادخ  رم  دینک  رکش  ار و  امش  میدرک  يزور  هچنآ  ياههزیکاپ  زا  دیروخب  دیدروآ  نامیا  هک  نانآ  يا 
یـسک سپ  ادخ  ریغ  يارب  زا  نآب  دش  هدرک  دـنلب  ادـص  ار  هچنآ  كوخ و  تشوگ  نوخ و  رادرم و  امـش  رب  هدرک  مارح  هک  تسین  نیا  زج 

هن  یغاب و  ریغ  دش  ّرطضم  هک 
27 ص : نآرق ، همجرت 

(173  ) تسنابرهم هدنزرمآ  ادخ  هک  یتسردب  وا  رب  یهانگ  تسین  سپ  هدننک  زواجت 
رگم ناشاهمکـش  رد  دنروخیمن  اهنآ  كدنا  ياهب  نآب  دنریگیم  لدب  باتک و  زا  ادخ  داتـسرف  ورف  ار  هچنآ  دنـشوپیم  هک  نانآ  هک  یتسردب 

(174  ) دردرپ یباذع  تسا  اهنآ  يارب  زا  ار و  ناشیا  دزاسیمن  كاپ  زیخاتسر و  زور  ادخ  ناشیا  اب  دنکیمن  نخس  شتآ و 
(175  ) شتآ رب  ناشدرک  ابیکش  زیچ  هچ  سپ  شزرمآب  ار  باذع  تیادهب و  ار  یهارمگ  دندیرخ  هک  دننانآ  اهنآ 

(176  ) دنرود یفالخ  رد  هنیآ  ره  باتک  رد  دندرک  فالتخا  هک  نانآ  یتسردب  ّقحب و  ار  باتک  داتسرف  ورف  ادخ  هک  تسا  نیاب  نآ 
ناگتشرف نیسپ و  زاب  زور  ادخب و  دیورگ  هک  تسا  یسک  کین  نکیل  برغم و  قرـشم و  يوس  ار  ناتاهیور  دینادرگب  هک  نآ  کین  تسین 

ار ناگدننک  لاؤس  ار و  جاتحم  نایرذگ  هار  ناگدنامرد و  ار و  نامیتی  ار و  تبارق  نابحاص  شیتسود  رب  ار  لام  داد  ناربمغیپ و  باتک و  و 
يزیچب یتخـس  رد  نایابیکـش  دننک و  نامیپ  نوچ  ناشنامیپ  هب  ناگدننک  افو  ار و  تاکز  داد  ار و  زامن  تشاداپ  رب  اهندرک و  صالخ  رد  و 

(177  ) ناراکزیهرپ دنناشیا  اهنآ  دنتفگ و  تسار  هک  دننانآ  اهنآ  رازراک  ماگنه  يروجنر و  یتخس  و 
دیدیورگ هک  یناسک  نآ  يا 

28 ص : نآرق ، همجرت 
شردارب زا  ار  وا  دوش  هدرک  وفع  هک  ره  سپ  نز  هب  نز  هدنب و  هب  هدنب  دازآب و  دازآ  اههدش  هتـشک  رد  ندرک  صاصق  امـش  رب  دـش  هتـشون 

زا هکنآ  سپ  یتـمحر  ناـتراگدرورپ و  زا  تسا  یفیفخت  نآ  یکین  هب  وا  يوسب  تسا  یندرک  ادا  یبوـخب و  تسا  ینتفر  یپ  زا  سپ  يزیچ 
(178  ) دردرپ یباذع  تسار  وا  رم  سپ  نآ  زا  سپ  تشذگ  رد  ّدح 

(179  ) دیوش راکزیهرپ  امش  هک  دشاب  اهدرخ  نابحاص  يا  یناگدنز  ندرک  صاصق  رد  تسار  امش  رم  و 
یبوخب ناکیدزن  ردام و  ردپ و  يارب  ندرک  ّتیصو  ار  یلام  دشاب  هتشاذگ  رگا  گرم  ار  امش  زا  یکی  دوش  رضاح  نوچ  امش  رب  دش  هتشون 

(180  ) ناراکزیهرپ رب  یندوب  ّقح 
اناد ياونـش  ادخ  هک  یتسردب  شدننکیم  لدـب  هک  نانآ  رب  رگم  شهانگ  تسین  سپ  شدینـش  هکنآ  زا  سپ  ار  نآ  دـنک  لیدـبت  هکنآ  سپ 

(181  ) تسا
هدنزرمآ ادخ  هک  یتسردب  وا  رب  یهانگ  تسین  سپ  ناشنایم  درک  حالـص  سپ  ار  یهانگ  ای  ار  یلیم  هدننک  ّتیـصو  زا  دیـسرت  هک  ره  سپ 

(182  ) تسنابرهم
دیزیهرپب امـش  هک  دشاب  امـش  زا  شیپ  دندوب  هک  نانآ  رب  دش  هتـشون  هک  نانچ  مه  هزور  امـش  رب  دش  هتـشون  دـیدیورگ  هک  یناسک  نآ  يا 

(183)
ار نآ  دنراد  تقاط  هک  نانآ  رب  رگید و  ياهزور  زا  تسا  دودعم  یتّدع  سپ  يرفس  رب  ای  رامیب  امـش  زا  دشاب  هک  ره  سپ  دودعم  ياهزور 

نآ  سپ  ار  یکین  دنک  تبغرب  هکنآ  سپ  هدنامرد  ماعط  تسادف 
29 ص : نآرق ، همجرت 

(184  ) دینادب هک  دیشاب  رگا  امش  يارب  زا  تسا  رتهب  دیراد  هزور  هکنیا  ار و  وا  رم  تسا  رتهب 
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دشاب رضاح  هکنآ  سپ  ناقرف  تیاده و  زا  نشور  ياهناشن  نامدرم و  يارب  زا  تیاده  نآرق  نآ  رد  دش  هداتسرف  درف  هک  تسا  ناضمر  هام 
امـشب ادخ  دهاوخیم  رگید  ياهزور  زا  تسار  امـش  نآب  سپ  يرفـس  رب  ای  رامیب  دشاب  هک  ره  شدراد و  هزور  دـیاب  سپ  ار  هام  نآ  امـش  زا 

امـش و ندرک  تیاده  رب  ار  ادخ  دینک  دای  یگرزبب  هکنآ  ات  ار و  تّدم  نآ  دینک  مامت  هکنآ  يارب  زا  يراوشد و  امـشب  دهاوخیمن  یناسآ و 
(185  ) دینک رکش  امش  هک  دشاب 

ارم و دننک  تباجتـسا  دیاب  سپ  ارم  دناوخب  نوچ  ار  هدنناوخ  ندـناوخ  منکیم  تباجا  مکیدزن  نم  سپ  نم  زا  مناگدـنب  ارت  دنـسرپ  نوچ  و 
(186  ) دنیارگ حالصب  ناشیا  هک  دشاب  نمب  دنورگب  هک  دیاب 

تنایخ هک  دیدوب  امش  هک  ادخ  تسا  اناد  ار  اهنآ  رم  دیسابل  امش  ار و  امش  رم  دنسابل  اهنآ  ناتنانز  اب  عامج  هزور  بش  ار  امش  رم  دش  لالح 
ادخ تشون  ار  هچنآ  دیئوجب  ار و  ناشیا  دینک  ترـشابم  نونکا  سپ  امـش  زا  درک  وفع  امـش و  رب  تفریذپ  هبوت  سپ  ناتاهدوخ  اب  دیدرکیم 

ترشابم بش و  ات  ار  هزور  دینک  مامت  سپ  حبص  زا  هایـس  هتـشر  زا  دیفـس  هتـشر  ار  امـش  رم  دیآ  دیدپ  ات  دیماشایب  دیروخب و  امـش و  يارب 
اهدجسم رد  نافکتعم  دیشاب  امش  ار و  ناشیا  دینکن 

30 ص : نآرق ، همجرت 
(187  ) دنزیهرپب اهنآ  هک  دشاب  نامدرم  يارب  ار  دوخ  ياهتیآ  ادخ  دنکیم  نایب  نینچمه  ار  نآ  دیوشم  کیدزن  سپ  ادخ  ياهّدح  تسنآ 

دینادـیم امـش  هانگب و  ار  نامدرم  ياهلام  زا  هراپ  دـیروخب  ات  نامکاحب  ار  اهنآ  دـیزادنیم  هکنآـب  ّقح و  اـنب  ناـتنایم  ار  ناـتاهلام  دـیروخن  و 
(188)

نآ کین  نکیل  اهنآ و  ياهتشپ  زا  اههناخب  دنیآ  رد  هکنآ  کین  تسین  ّجح و  نامدرم و  يارب  زا  تسا  اهتقو  نآ  وگب  اهلاله  زا  ارت  دنسرپیم 
(189  ) دیوش راگتسر  امش  هک  دشاب  ادخ  زا  دیسرتب  ناشاهرد و  زا  اههناخب  دیئایب  دش و  راکزیهرپ  هک  تسا  سک 

ارناگدنرذگ ّدح  زا  درادن  تسود  ادخ  هک  یتسردب  دیرذگم  رد  دح  زا  امـش و  اب  دننکیم  رازراک  هک  نانآ  اب  ادخ  هار  رد  دینک  راز  راک  و 
(190)

شـشک و زا  تسا  رت  تخـس  هنتف  ار و  امـش  دـندرک  نوریب  هک  اجنآ  زا  ناشدـینک  نوریب  ار و  ناشیا  دـیبایب  هک  اج  ره  ار  ناـشیا  دیـشکب  و 
ار ناشیا  دیـشکب  سپ  امـش  اب  دندرک  رازراک  رگا  سپ  نآ  رد  امـش  اب  دـننک  رازراک  هک  ادابم  مارحلا  دجـسم  دزن  ار  ناشیا  دـینکن  رازراک 

(191  ) نارفاک شاداپ  تسا  نینچمه 
(192  ) تسا نابرهم  هدنزرمآ  ادخ  هک  یتسردب  سپ  دنتسیا  زاب  رگا  سپ 

(193  ) ناراکمتس رب  رگم  يّدعت  تسین  سپ  دنتسیا  زاب  رگا  سپ  ادخ  يارب  زا  نید  دشاب  هنتف و  دشابن  ات  ار  ناشیا  دینک  راز  راک  و 
درک يّدعت  هک  یسک  سپ  تسا  صاصق  اهتمرح  مارح و  هامب  مارح  هام 

31 ص : نآرق ، همجرت 
(194  ) تسا ناراکزیهرپ  اب  ادخ  هک  دینادب  ادخ و  زا  دیسرتب  امش و  رب  درک  يّدعت  هچنآ  دننامب  وا  رب  دینک  يّدعت  سپ  امش  رب 

ار ناراکوکین  دراد  تسود  ادـخ  هک  یتسردـب  دـینک  ییوکین  تکالهب و  دوخ  ياهتـسدب  ار  دوخ  دـیزادنیم  ادـخ و  هار  رد  دـینک  قافنا  و 
(195)

هکنآ ات  ار  دوخ  ياهرـس  دیـشارتن  ینابرق و  زا  دوش  رّـسیم  هچنآ  سپ  دیوش  هتـشاد  زاب  رگا  سپ  ادخ  يارب  زا  ار  هرمع  ّجح و  دـینک  مامت  و 
ینابرق ای  نداد  هقدص  ای  هزور  زا  تسا  ادف  سپ  شرـس  زا  يرازآ  دـشاب  وا  اب  ای  رامیب  امـش  زا  دـشاب  هکنآ  سپ  شهاگیاجب  ینابرق  دـسرب 

هزور هس  هزور  سپ  تفاین  هک  یسک  سپ  ینابرق  زا  دوش  رّـسیم  هچنآ  سپ  ّجحب  هرمعب  درک  عّتمت  هکنآ  سپ  دیوش  نمیا  نوچ  سپ  ندرک 
مارحلا و دجـسم  نارـضاح  شلها  دـشابن  هک  تسا  یـسک  يارب  زا  نآ  مامت  زور  هد  تسنیا  دـیتشگ  زاـب  نوچ  زور  تفه  ّجـح و  رد  تسا 

(196  ) تسا تبوقع  تخس  ادخ  هک  دینادب  ادخ و  زا  دیسرتب 

( ینارعش  ) نآرق www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 319زکرم  هحفص 22 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


زا دـینک  هچنآ  ّجـح و  رد  گنج  هن  قسف و  هن  تسا و  عامج  هن  سپ  ار  ّجـح  اهنآ  رد  دـنادرگ  ضرف  هکنآ  سپ  تسا  مولعم  ياههام  ّجـح 
(197  ) اهدرخ نابحاص  يا  نم  زا  دیسرتب  تسا و  يراگزیهرپ  هشوت  نیرتهب  هک  یتسردب  سپ  دیریگرب  هشوت  ادخ و  شدنادیم  یبوخ 

رعشم دزن  ار  ادخ  دینک  دای  سپ  تافرع  زا  دیتشگرب  نوچ  سپ  ناتراگدرورپ  زا  ار  یلّضفت  دیئوجب  هک  یهانگ  امش  رب  تسین 
32 ص : نآرق ، همجرت 

(198  ) ناهارمگ زا  هنیآ  ره  نآ  زا  شیپ  دیدوب  هچ  رگا  ار و  امش  دومن  هار  هک  نانچ  مه  ار  وا  دینک  دای  مارحلا و 
(199  ) تسا نابرهم  هدنزرمآ  ادخ  هک  یتسردب  ادخ  زا  دیبلط  شزرمآ  نامدرم و  دنتشگرب  هک  ییاجنآ  زا  دیدرگ  زاب  سپ 

سک نامدرم  زا  سپ  یندرک  دای  رتتخس  ای  ار  ناتناردپ  امش  ندرک  دای  لثم  ار  ادخ  دینک  دای  سپ  ار  ناتّجح  لامعا  دیدراذگ  نوچ  سپ 
(200  ) هرهب چیه  ترخآ  رد  ار  وا  رم  تسین  ایند و  رد  ار  ام  هدب  ام  راگدرورپ  دیوگیم  هک  تسه 

شتآ باذـع  زا  ار  ام  راد  هاگن  یبوخ و  ترخآ  رد  یبوخ و  ناهج  نیا  رد  ار  ام  هدـب  ام  راـگدرورپ  دـیوگیم  هک  تسا  یـسک  ناـشیا  زا  و 
(201)

(202  ) تسا باسح  دوز  ادخ  دندرک و  بسک  هچنآ  زا  هرهب  تسا  ار  ناشیا  رم  اهنآ 
سپ دنام  سپاو  هک  یسک  وا و  رب  یهانگ  تسین  سپ  زور  درد و  درک  باتـش  هک  یـسک  سپ  هدش  هدرمـش  ياهزور  رد  ار  ادخ  دینک  دای 

(203  ) دیوشیم روشحم  وا  يوسب  امش  هک  دینادب  ادخ و  زا  دیسرتب  دش و  راکزیهرپ  هک  یسک  يارب  زا  وا  رب  یهانگ  تسین 
دیدـش وا  تسا و  وا  لد  رد  هچنآ  رب  ار  ادـخ  دروآـیم  هاوگ  اـیند و  یناگدـنز  رد  شراـتفگ  ارت  دـیآ  شوخ  هک  تسا  یـسک  ناـمدرم  زا  و 

(204  ) تسا ةوادعلا 
(205  ) ار داسف  درادیمن  تسود  ادخ  ار و  لسن  ار و  تشک  دنک  دوبان  نآ و  رد  دنک  داسف  ات  نیمز  رد  دنک  یعس  ددرگرب  نوچ  و 

(206  ) تسیرتسب دب  هنیآ  ره  خزود و  ار  وا  تسا  سب  سپ  يراک  هانگب  ّتیمح  شدریگب  ادخ  زا  زیهرپ  هب  هک  ار  وا  رم  دوش  هتفگ  نوچ  و 
ناگدنب  هب  تسنابرهم  ادخ  ادخ و  ياضر  نتسج  يارب  زا  ار  شدوخ  دشورفیم  هک  تسه  سک  نامدرم  زا  و 

33 ص : نآرق ، همجرت 
(207)

تسا ینمـشد  ار  امـش  رم  وا  هک  یتسردب  ار  ناطیـش  ياهماگ  دینکن  يوریپ  یگمه و  حلـص  رد  دیوش  لخاد  دیدیورگ  هک  یناسک  نآ  يا 
(208  ) راکشآ

(209  ) تسا رادرک  تسرد  بلاغ  ادخ  هک  دینادب  سپ  اهتّجح  ار  امش  دمآ  هچنآ  زا  سپ  دیدیزغل  رگا  سپ 
اهراک دوش  هدینادرگ  رب  ادخب  راک و  دوش  هدراذگ  ناگتشرف و  ربا و  زا  اهنابیاس  رد  ادخ  باذع  ار  ناشیا  دیآ  هکنآ  رگم  دنربیم  راظتنا  ایآ 

(210)
هک یتسردب  سپ  ار  وا  دمآ  هچنآ  دعب  زا  ار  ادخ  تمعن  دنک  لیدبت  هک  یسک  نشور و  ناشن  زا  ناشمیداد  دنچ  هک  لیئارـسا  ینب  زا  سرپب 

(211  ) تسا تبوقع  تخس  ادخ 
ناشیا يالاب  دندش  راکزیهرپ  هک  نانآ  دندیورگ و  هک  اهنآ  اب  دننکیم  ءازهتـسا  ایند و  یناگدنز  دندش  رفاک  هک  اهنآ  يارب  زا  دـش  هتـسارآ 

(212  ) رامش نودب  دهاوخ  هک  ار  یسک  دهدیم  يزور  ادخ  تمایق و  زور  دنشاب 
ات یتسارب  ار  باتک  ناشیا  اب  داتـسرف  ورف  ناگدننک و  میب  ناگدنهد و  هدژم  ار  ناربمغیپ  ادـخ  تخیگنا  رب  سپ  دـحاو  تّما  نامدرم  دـندوب 

دمآ هکنآ  دعب  زا  ار  نآ  دـندش  هداد  هک  اهنآ  رگم  نآ  رد  دـندرکن  فالتخا  نآ و  رد  دـندرک  فالتخا  هچنآ  رد  نامدرم  نایم  دـنک  مکح 
وا و نامرفب  ّقح  زا  نآ  رد  دـندرک  فالتخا  ار  هچنآ  رم  دـندیورگ  هک  ار  نانآ  ادـخ  دومن  هار  سپ  ناشنایم  دـسح  هار  زا  اهتّجح  ار  ناشیا 

(213  ) تسار هارب  دهاوخیم  ار  هک  ره  دیامنیم  هار  ادخ 
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لثم  ار  امش  هدماین  زونه  ار و  تشهب  دیوشیم  لخاد  هک  دیتشادنپ  ایا 
34 ص : نآرق ، همجرت 

نانآ لوسر و  تفگیم  هکنآ  ات  دندش  هدنک  رب  ياج  يروجنر و  یتخس  يزیچیب و  یتخس  ار  ناشیا  دیسر  امـش  شیپ  زا  دنتـشذگ  هک  نانآ 
(214  ) تسکیدزن ادخ  يرای  هک  دیشاب  هاگآ  ادخ  ندرک  يرای  دشاب  یک  وا  اب  دندروآ  نامیا  هک 

هار ناگراچیب و  ناردـپ و  یب  ناکیدزن و  ردام و  ردـپ و  يارب  سپ  لام  زا  دـیدرک  قافنا  هچنآ  وگب  دـننک  قاـفنا  زیچ  هچ  هک  ارت  دنـسرپیم 
(215  ) تسا اناد  ناب  ادخ  هک  یتسردب  سپ  یکین  زا  دینکیم  هچنآ  تسا و  جاتحم  نایرذگ 

دیاش امش و  يارب  زا  دشاب  رتهب  نآ  ار و  يزیچ  دیراد  شوخان  هک  دیاش  ار و  امش  رم  تسا  تّقشم  نآ  ندرک و  رازراک  امش  رب  دش  هتـشون 
(216  ) دینادیمن امش  دنادیم و  ادخ  امش و  يارب  زا  دشاب  رتدب  نآ  ار و  يزیچ  دیراد  تسود  هک 

مارحلا دجسم  ادخب و  رفک  ادخ و  هار  زا  نتشاد  زاب  تسگرزب و  نآ  رد  ندرک  رازراک  وگب  نآ  رد  ندرک  رازراک  مارح  هام  زا  ارت  دنسرپیم 
ار امـش  دننادرگ  رب  ات  امـش  اب  دننکیم  رازراک  هشیمه  نتـشک و  زا  تسا  رتگرزب  هنتف  ادخ و  دزن  تسا  رتگرزب  نآ  زا  شلها  ندرک  نوریب  و 
رد ناشرادرک  دوش  زیچان  اهنآ  سپ  دشاب  رفاک  وا  دریمب و  سپ  شنید  زا  امش  زا  ددرگ  رب  هک  یسک  دنشاب و  هتـشاد  ییاناوت  رگا  ناتنید  زا 

(217  ) نادیواج نآ  رد  ناشیا  دنشتآ  لها  هدرک  نآ  ترخآ و  ایند و 
اهنآ ادخ  هار  رد  دندرک  داهج  دندرک و  ترجه  هک  نانآ  دندیورگ و  هک  نانآ  هک  یتسردب 

35 ص : نآرق ، همجرت 
(218  ) تسنابرهم هدنزرمآ  ادخ  ار و  ادخ  تمحر  دنرادیم  دیما 

ناشدوس و زا  تسا  رتگرزب  ات  ود  نآ  هانگ  نامدرم و  يارب  زا  اهدوس  تسگرزب و  یهانگ  ات  ود  نآ  رد  وگب  رامق  بارش و  زا  ارت  دنـسرپیم 
هـشیدنا امـش  هک  دشاب  ار  اهتیآ  امـش  يارب  زا  ادخ  دـنکیم  نایب  نینچمه  لایع  توق  زا  لضاف  وگب  دـننک  قافنا  زیچ  هچ  هک  وت  زا  دنـسرپیم 

(219  ) دینک
دنیامش ناردارب  سپ  ناشیا  اب  دینک  شزیمآ  رگا  تسا و  رتهب  ار  ناشیا  رم  ندروآ  حالـصا  وگب  نامیتی  زا  ارت  دنـسرپیم  ترخآ و  ایند و  رد 
(220  ) تسا راکتسرد  بلاغ  ادخ  هک  یتسردب  ار  امش  دوب  هدنکفا  جنر  رد  ادخ  دوب  هتساوخ  رگا  حلصم و  زا  ار  دسفم  دنادیم  ادخ  و 

نز هن  ار و  امش  دیآ  شوخ  هچ  رگا  هکرشم و  زا  تسا  رتهب  هنمؤم  زینک  هنیآ  ره  دنروآ و  نامیا  هک  یتقو  ات  ار  هکرشم  نانز  دینکن  حاکن  و 
يوسب دنناوخیم  اهنآ  ار  امـش  دیآ  شوخ  هچ  رگا  كرـشم و  زا  تسا  رتهب  نمؤم  هدـنب  هنیآ  ره  دـنورگب و  هک  یتقو  ات  ار  ناکرـشم  دـیهد 

(221  ) دنریذپ دنپ  ناشیا  هک  دشاب  نامدرم  يارب  ار  دوخ  ياهتیآ  دنکیم  نایب  شنذاب و  شزرمآ  تشهب و  يوسب  دناوخیم  ادخ  شتآ و 
نوچ سپ  دنوش  كاپ  هکنآ  ات  ناشیا  اب  دینکن  یکیدزن  ضیح و  رد  نانز  زا  دیریگ  هرانک  سپ  تسا  دب  نآ  وگب  ضیحم  زا  ارت  دنسرپیم  و 

ار ناکاپ  درادیم  تسود  ار و  ناگدننک  هبوت  دراد  تسود  ادخ  هک  یتسردب  ادـخ  ار  امـش  دومرف  هک  اجنآ  زا  ناشدـییایب  سپ  دـندش  كاپ 
(222)

دنراز تشک  امش  نانز 
36 ص : نآرق ، همجرت 

تاقالم امش  هک  دینادب  ادخ و  زا  دیـسرتب  ناتدوخ و  يارب  دیراد  مّدقم  دیـشاب و  هتـساوخ  اج  ره  ار  دوخ  راز  تشک  دیئایب  سپ  ار  امـش  رم 
(223  ) ار ناگدنورگ  هد  هدژم  ار و  وا  دیناگدننک 

اناد ياونـش  ادخ  مدرم و  نایم  دینک  حالـصا  دینک و  يراکزیهرپ  دینک و  ییوکین  هک  ناتاهدنگوس  يارب  زیوآ  تسد  ار  ادـخ  دـینادرگم  و 
(224  ) تسا

رابدرب هدنزرمآ  ادخ  ناتاهلد و  درک  بسک  هچنآب  ار  امـش  دنکیم  هذـخاؤم  نکیل  ناتاهدـنگوس و  رد  وغلب  ادـخ  ار  امـش  دـنکیمن  هذـخاؤم 
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(225  ) تسا
ادـخ هک  یتسردـب  سپ  دـنیآ  زاـب  رگا  سپ  تسا  هاـم  راـهچ  ندرب  راـظتنا  ناـشنانز  زا  دنـشاب  رود  هک  دـنروخ  دـنگوس  هک  ار  یناـسک  رم 

(226  ) تسا نابرهم  هدنزرمآ 
(227  ) تسا اناد  ياونش  ادخ  هک  یتسردب  سپ  ار  قالط  دننک  دصق  رگا  و 

ياهمحر رد  ادخ  دـیرفآ  ار  هچنآ  دـننک  ناهنپ  هک  ار  ناشیا  رم  تسین  لالح  رهط و  هس  ناشاهدوخب  دـنربیم  راظتنا  ناگدـش  هداد  قالط  و 
ار و حالصا  دننک  هدارا  رگا  نآ  رد  ناشندروآ  زابب  دنرت  راوازـس  ناشنارهوش  نیـسپ و  زاب  زور  ادخب و  دنراد  نامیا  هک  دنتـسه  رگا  ناشیا 

(228  ) تسا رادرک  تسرد  بلاغ  ادخ  ینوزفا و  هیاپ  ناشیا  رب  تسا  ار  نادرم  رم  یبوخب و  تسا  اهنآ  رب  هچنآ  دننام  تسناشیا  يارب  زا 
ار ناشیا  دیاهداد  هچنآ  زا  دیریگب  هک  ار  امش  رم  تسین  لالح  یبوخب و  تسندرک  اهرای  تسا  یبوخب  نتشاد  هاگن  سپ  تسا  راب  ود  قالط 

دنرادن ياپ  رب  هک  امش  دیسرت  رگا  سپ  ار  ادخ  ياهّدح  دنرادن  ياپ  رب  هک  دنسرتب  هکنآ  رگم  يزیچ 
37 ص : نآرق ، همجرت 

رد هک  ره  اهنآ و  زا  دیرذگم  رد  سپ  تسا  ادخ  ياهّدـح  نیا  نآب  نز  دـهد  ادـف  هچنآ  رد  ناشیا  رب  یهانگ  تسین  سپ  ار  ادـخ  ياهدـح 
(229  ) ناراکمتس دنناشیا  هورگ  نآ  سپ  ادخ  ياهّدح  زا  درذگ 

رهوش شدهد  قالط  رگا  سپ  ار  وا  ریغ  يرهوش  دیآ  رد  حاکنب  ات  قالط  هس  زا  سپ  ار  وا  رم  دوشیمن  لالح  سپ  شدـهد  قالط  رگا  سپ 
ياهّدح نیا  ار و  ادخ  ياهّدح  دـنرادیم  ياپ  رب  هک  دنـشاب  هتـشاد  نامگ  رگا  دـندرگ  زاب  رگ  دـمهب  هک  ناشیا  رب  یهانگ  تسین  سپ  مّود 

(230  ) دننادب هک  یموق  يارب  ار  اهنآ  دنکیم  نایب  تسا  ادخ 
ار ناشیا  دیرادم  هاگن  یبوخب و  ناشدیهد  رس  ای  یبوخب  ار  ناشیا  دیراد  هاگن  سپ  ناشتّدم  رخآب  دنـسرب  سپ  ار  نانز  دیهد  قالط  نوچ  و 

ءازهتساب ار  ادخ  ياهتیآ  دیریگم  ارف  دوخ و  رب  هدرک  متس  هک  تقیقحب  سپ  ار  نآ  دنکب  هک  یسک  دینک و  يّدعت  ات  ندیناسر  ررـض  هار  زا 
هک دینادب  ادخ و  زا  دیسرتب  نآب و  ار  امش  دهدیم  دنپ  تمکح  باتک و  زا  امش  رب  داتسرف  ورف  ار  هچنآ  امـش و  رب  ار  ادخ  تمعن  دینک  دای  و 

(231  ) تسا اناد  زیچ  همهب  ادخ 
مه ياضرب  هک  یتقو  ار  ناشنارهوش  دنیآ  رد  حاکنب  هک  ار  ناشیا  دینکم  عنم  سپ  ناشتّدم  رخآب  دنـسرب  سپ  ار  نانز  دـیهد  قالط  نوچ  و 
امش رم  تسا  رتهزیکاپ  ناتنآ  نیسپزاب  زور  ادخب و  دروآ  نامیا  هک  امش  زا  دشاب  هک  یـسک  نآب  دوشیم  هداد  دنپ  نآ  یبوخب  ناشنایم  دنور 

(232  ) دینادیمن امش  دنادیم و  ادخ  رتکاپ و  ار و 
ار ناشنادنزرف  دنهدیم  ریش  ناردام  و 

38 ص : نآرق ، همجرت 
فیلکت یبوخب  ناشیا  هماج  ناشیا و  يزور  تسا  ردـپ  رب  ار و  نداد  ریـش  دـنک  مامت  هک  دـشاب  هتـساوخ  هک  یـسک  يارب  زا  مامت  لاـس  ود 

تـسا ثراو  رب  شدنزرفب و  يردپ  هن  شدنزرف و  ببـسب  يردام  دوشن  هدـیناسر  جـنر  دـیاب  شتقاط و  هزادـناب  رگم  ینت  چـیه  دوشن  هدرک 
هتـساوخ رگا  ناشیا و  رب  یهانگ  تسین  سپ  تروشم  ناشیا و  زا  يدونـشوخ  يور  زا  ار  نتفرگ  زاب  ریـش  دندرک  هدارا  رگا  سپ  نآ  دـننام 

ادخ هک  دینادب  ادخ و  زا  دیسرتب  یبوخب و  دیداد  هچنآ  دینک  میلست  نوچ  امش  رب  یهانگ  تسین  سپ  ار  ناتنادنزرف  دیهدب  هیادب  هک  دیـشاب 
(233  ) تسا انیب  دینکیم  هچنآب 

ار ناشتّدم  دندیسر  نوچ  سپ  زور  هد  هام و  راهچ  ناشاهدوخب  دنربیم  راظتنا  ار  اهتفج  دنراذگیماو  امش و  زا  دنوشیم  یّفوتم  هک  یناسک  و 
(234  ) تسا اناد  دینکیم  هچنآب  ادخ  یبوخب و  ناشاهدوخ  رب  دندرک  هچنآ  رد  امش  رب  یهانگ  تسین  سپ 

دوز امش  هک  ادخ  هتسناد  دوخ  ياهسفن  رد  دیتشاد  ناهنپ  ای  نانز  يراگتساوخ  زا  نآب  دیراد  ربخ  هیانکب  هچنآ  رد  امـش  رب  یهانگ  تسین  و 
دسرب ات  ار  حاکن  نتسب  دینکم  دصق  بوخ و  يراتفگ  دیئوگ  هکنآ  رگم  یناهنپ  ار  ناشیا  دیهدم  هدعو  نکیل  ار و  ناشیا  درک  دیهاوخ  دای 
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ادخ هک  دینادب  وا و  زا  دینک  رذح  سپ  تسا  امـش  ياهنت  رد  هچنآ  دنادیم  ادخ  هک  دینادب  و  دوش ) یـضقنم  هّدـع  ینعی   ) ار شتّدـم  باتک 
تسا  رابدرب  هدنزرمآ و 

39 ص : نآرق ، همجرت 
(235)

رادروخ رب  يرهم و  ناشیا  يارب  زا  دیشاب  هدرکن  رّرقم  ای  ناشدیشاب  هدرکن  ّسم  هک  ماد  ام  ار  نانز  دیهد  قالط  رگا  امـش  رب  یهانگ  تسین 
ناراـکوکین رب  تسا  یندوب  ّقح  یبوخب  تسا  يرادروخ  رب  نآ  هزادـنا  تسا  تسدـگنت  رب  نآ و  هزادـنا  تسا  رگناوـت  رب  ار  ناـشیا  دـینک 

(236)
نّیعم ار  هچنآ  همین  سپ  يرهم  اهنآ  يارب  زا  دیشاب  هدرک  نّیعم  تقیقحب  ار و  ناشیا  دینک  ّسم  هکنآ  زا  شیپ  ار  ناشیا  دیداد  قالط  رگا  و 
دینکم شومارف  يراکزیهرپب و  تسا  رتکیدزن  دیـشخبب  هکنآ  حاکن و  نتـسب  تسا  وا  تسدب  هکنآ  دشخبب  ای  دنـشخبب  هکنآ  رگم  دیاهدرک 

(237  ) تسا انیب  دینکیم  هچنآب  ادخ  یتسردب  ناتنایم  ار  ناسحا 
(238  ) ناناوخ اعد  ادخ  يارب  دیتسیا  ياپ  رب  هنایم و  زامن  اهزامن و  رب  دینک  يرادهاگن 

هک دـیدوبن  هچنآ  ار  امـش  تخومآ  هک  نانچ  مه  ار  ادـخ  دـینک  دای  سپ  دـیوش  نمیا  نوچ  سپ  ناراوس  ناگدایپ و  سپ  دیـسرت  رگا  سپ 
(239  ) دینادب

ندرک نوریب  نودب  لاس  ات  هوسک  هقفن و  زا  یعاتم  ناشاهتفج  يارب  زا  یتّیـصو  ار  اهتفج  دنراذگیماو  امـش و  زا  دنوشیم  یّفوتم  هک  نانآ  و 
(240  ) تسا راکتسرد  بلاغ  ادخ  یبوخ و  زا  ناشاهدوخ  رد  دندرک  هچنآ  رد  امش  رب  یهانگ  تسین  سپ  دنور  نوریب  رگا  سپ 

(241  ) ناراکزیهرپ رب  یندوب  ّقح  یبوخب  تسا  یعاتم  ار  اههدش  هداد  قالط  رم  و 
(242  ) لقعب دیبایرد  امش  هک  دشاب  ار  شیاهتیآ  امش  يارب  زا  ادخ  دنکیم  نایب  نینچمه 

دنتفر نوریب  هکنانآ  هب  یتسرگنن  ایآ 
40 ص : نآرق ، همجرت 

هنیآ ره  ادخ  هک  یتسردب  ار  ناشیا  درک  هدنز  سپ  دیریمب  ادخ  ار  ناشیا  رم  تفگ  سپ  گرم  سرت  زا  دندوب  نارازه  ناشیا  ناشراید و  زا 
(243  ) دننکیمن رکش  نامدرم  نیرتشیب  نکیل  نامدرم و  رب  تسا  لضفت  بحاص 

(244  ) تسا اناد  ياونش  ادخ  هک  دینادب  ادخ و  هار  رد  دینک  رازراک  و 
وا يوسب  دیاشگیم و  دریگیم و  ادخ  رایـسب و  فاعـضا  وا  يارب  زا  ار  نآ  دنادرگ  فعاضم  سپ  بوخ  یماد  ار  ادـخ  دـهد  ماد  هک  تسیک 

(245  ) دیوشیم هدینادرگ  زاب 
ام يارب  زا  زیگنا  رب  هـک  ار  ناـشیا  رم  دوـب و  هـک  ار  يربـمغیپ  رم  دـنتفگ  نوـچ  یـسوم  دـعب  زا  لیئارـسا  ینب  زا  یعمجب  يدرکن  هاـگن  اـیآ 
ام تسیچ  دنتفگ و  دینکن  رازراک  هکنیا  رازراک  امش  رب  دشاب  هدش  هتشون  رگا  امش  دیـشاب  ایآ  تفگ  ادخ  هار  رد  مینک  رازراک  ات  یهاشداپ 

رازراـک ناـشیا  رب  دـش  هتـشون  نوچ  سپ  نامنادـنزرف  ناـمراید و  زا  میدـش  هدرک  نوریب  هک  قیقحتب  ادـخ و  هار  رد  مینکن  رازراـک  هک  ار 
(246  ) ناراکمتس رب  تسا  اناد  ادخ  ناشیا و  زا  یکدنا  رگم  دنتشگرب 

ار وا  رم  دـشاب  اجک  زا  دـنتفگ  هاشداپ  ار  تولاـط  امـش  يارب  زا  تخیگنا  رب  تقیقحب  ادـخ  هک  یتسردـب  ناـشربمغیپ  ار  ناـشیا  رم  تفگ  و 
امـش و رب  ار  وا  دـیزگرب  ادـخ  هک  یتسردـب  تفگ  لام  زا  ار  یخارف  تسا  هدـشن  هداد  وا و  زا  یهاشداپب  میرتراوازـس  ام  ام و  رب  یهاـشداپ 

(247  ) تسا اناد  ياونش  ادخ  دهاوخ و  هک  رهب  ار  شکلم  دهدیم  ادخ  لکیه و  شناد و  رد  یتدایز  شدوزفا 
هک  ناشربمغیپ  ار  ناشیا  رم  تفگ  و 

41 ص : نآرق ، همجرت 

( ینارعش  ) نآرق www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 319زکرم  هحفص 26 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


لآ دناهتشاذگ  هچنآ  زا  هدنام  یقاب  ناتراگدرورپ و  زا  هنیکس  تسنآ  رد  هک  توبات  امـش  دزن  دیایب  هک  تسنآ  وا  یهاشداپ  هناشن  یتسردب 
(248  ) ناگدنورگ دیشاب  رگا  ار  امش  رم  تسا  یناشن  هنیآ  ره  نآ  رد  هک  یتسردب  هکئالم  شدنرادیم  رب  نوراه  لآ  یسوم و 

سپ نآ  زا  دیماشآ  هک  ره  سپ  ییوجب  تسا  امـش  هدننک  شیامزآ  ادخ  هک  یتسردـب  تفگ  شیاهرکـشل  اب  تولاط  دـش  ادـج  نوچ  سپ 
رگم نآ  زا  دـندیماشآ  سپ  شتـسدب  ار  یفک  دراد  رب  هکنآ  رگم  تسا  نم  زا  وا  هک  یتسردـب  سپ  ار  نآ  دیـشچن  هک  ره  نـم و  زا  تـسین 

شیاهرکـشل تولاجب و  زورما  ار  ام  رم  ییاناوت  تسین  دـنتفگ  وا  اب  دـندیورگ  هک  ناـنآ  وا و  نآ  زا  تشذـگ  نوچ  سپ  ناـشیا  زا  یکدـنا 
ادخ يروتسدب  ار  رایـسب  هورگ  دنیآ  بلاغ  هک  كدنا  هورگ  زا  اسب  دنیادخ  ناگدننک  تاقالم  اهنآ  هک  دنتـشاد  نامگ  هک  هک  نانآ  دنتفگ 

(249  ) تسناگدننک ربص  اب  ادخ  و 
نک يرای  ار و  ام  ياهمدق  راد  تباث  ار و  ییابیکش  ام  رب  زیر  رب  ام  راگدرورپ  يا  دنتفگ  ار  وا  ياهرکـشل  تولاج و  رم  دندش  ربارب  نوچ  و 

(250  ) نارفاک هورگ  رب  ار  ام 
هچنآ زا  ار  وا  تخوـمآ  تمکح و  یهاـشداپ و  ادـخ  شداد  ار و  تولاـج  دواد  تـشک  ادـخ و  يروتـسدب  ار  ناـشیا  دـنداد  تـمیزه  سپ 

رب تسا  لضف  بحاـص  ادـخ  نکیل  نیمز و  يدـش  هاـبت  هنیآ  ره  یخربب  ار  ناـشیخرب  ار  ناـمدرم  ادـخ  ندرک  عفد  دوبن  رگا  تساوخیم و 
(251  ) نایناهج

(252  ) یناگداتسرف زا  هنیآ  ره  وت  هک  یتسردب  یتسارب و  وت  رب  ار  اهنآ  میناوخیم  هک  تسا  ادخ  ياهتیآ  نیا 
42 ص : نآرق ، همجرت 

اههبترم و ار  ناشیخرب  درک  دنلب  ادخ و  شدرک  نخس  هک  تسا  یـسک  ناشیا  زا  یخرب  رب  ار  ناشیا  زا  یخرب  میداد  ینوزفا  ار  نالوسر  نآ 
ناشیا زا  سپ  دندوب  هک  نانآ  دندرکیمن  رازراک  ادخ  تساوخیم  رگا  یکاپ و  حورب  شمیدرک  دییات  تازجعم و  ار  میرم  رسپ  یسیع  میداد 

دش و رفاک  هک  تسا  یـسک  ناشیا  زا  دیورگ و  هک  تسا  یـسک  ناشیا  زا  سپ  دندرک  فالتخا  نکیل  اههنّیب و  ار  ناشیا  دمآ  هچنآ  زا  سپ 
(253  ) دهاوخیم هچنآ  دنکیم  ادخ  نکیل  يدندرکن و  رازراک  ادخ  یتساوخ  رگا 

یتسود و هن  نآ و  رد  یعیب  دشابن  هک  يزور  دیایب  هکنآ  زا  شیپ  ناتمیداد  يزور  هچنآ  زا  دـینک  قافنا  دـیدروآ  نامیا  هک  یناسک  نآ  يا 
(254  ) ناراکمتس دنناشیا  نارفاک  یتساوخ و  رد  هن 

نیمز رد  هچنآ  اهنامسآ و  رد  هچنآ  تسار  وا  رم  نارگ  باوخ  هن  کبس و  باوخ  شدریگن  تسا  هدنیاپ  هدنز  هک  وا  رگم  یهلا  تسین  ادخ 
هطاحا تسا و  ناشیا  رـس  سپ  هچنآ  ناشیا و  ياهتـسد  ناـیم  ار  هچنآ  دـنادیم  شیروتـسدب  رگم  وا  دزن  دـنک  تعافـش  هکنآ  تسیک  تسا 

دنلب تسا  وا  ات و  ود  ینابهگن  ار  وا  دیاین  نارگ  ار و  نیمز  اهنامـسآ و  وا  یـسرک  دیجنگ  دهاوخ  هچنآب  رگم  وا  شناد  زا  يزیچب  دـننکیمن 
(255  ) هبترم گرزب  ردق 

تقیقحب سپ  ادـخب  دورگیم  توغاـطب و  دوـشیم  رفاـک  هکنآ  سپ  یهارمگ  زا  تسار  هار  دـش  ادـیپ  هک  یتسردـب  نید  رد  یهارکا  تـسین 
(256  ) تسا اناد  ياونش  ادخ  ار و  وا  رم  یعاطقنا  تسین  هک  يراوتسا  ریگ  تسدب  دز  گنچ 

تسود  تسادخ 
43 ص : نآرق ، همجرت 

دروآ نوریب  توغاط  دنناشیا  ناتـسود  دندش  رفاک  هک  نانآ  نامیا و  ینـشورب  رفک  ياهیکیرات  زا  ار  ناشیا  دروآ  نوریب  دندیورگ  هک  نانآ 
(257  ) دننادیواج نآ  رد  ناشیا  دنشتآ  لها  اهنآ  یکیراتب  ینشور  زا  ار  ناشیا 

نم راـگدرورپ  میهاربا  تفگ  نوچ  یهاـشداپ  ادـخ  ار  وا  داد  هک  شراـگدرورپ  ّقـح  رد  ار  میهاربا  تفرگ  تّجح  هکنآ  هب  یتـسرگنن  اـیآ 
قرـشم زا  ار  باتفآ  دروآیم  ادخ  هک  یتسردـب  سپ  میهاربا  تفگ  مناریمیم  منکیم و  هدـنز  نم  تفگ  دـناریمیم  دـنکیم و  هدـنز  هک  تسنآ 

(258  ) ار ناراکمتس  هورگ  دیامنن  هار  ادخ  دش و  رفاک  هکنآ  دنام  هتشکرس  سپ  برغم  زا  شروایب  سپ 
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ادخ شدیناریم  سپ  شگرم  زا  سپ  ادخ  ار  نیا  دـنک  هدـنز  هنوگچ  تفگ  شیاهفقـس  رب  دوب  هداتفا  نآ  یهد و  رب  تشذـگ  هکنآ  نوچ  ای 
دـص يدرک  گنرد  هکلب  تفگ  زور  زا  یخرب  ای  زور  کی  مدرک  گنرد  تفگ  يدرک  کنرد  دـنچ  تفگ  شدرک  هدـنز  سپ  لاس  دـص 

رگنب نامدرم و  يارب  هناشن  ارت  مینادرگب  ات  تشوگ و  زا  ردب  رگنب  هدینادرگن و  يوب  هک  دوخ  یندـیماشآ  دوخ و  یندروخب  رگنب  سپ  لاس 
يزیچ همه  رب  ادخ  هک  منادیم  تفگ  ار  وا  رم  دش  نشور  نوچ  سپ  تشوگ  شمیناشوپب  سپ  شمیرادرب  ياج  زا  هنوگچ  هک  اهناوختـساب 

(259  ) تسا اناوت 
زا نکیل  يرآ و  تفگ  يرادـن  رواب  ایآ  تفگ  ار  ناگدرم  يزاسیم  هدـنز  هنوگچ  هک  ارم  ياـمنب  نم  راـگدرورپ  يا  میهاربا  تفگ  نوچ  و 

هدنرپ  زا  ار  ات  راهچ  ریگب  سپ  تفگ  ملد  دمارایب  هکنآ  يارب 
44 ص : نآرق ، همجرت 

ادـخ هک  نادـب  ینتفاتـش و  ارت  دـنیآیم  هک  ناشناوخب  سپ  ار  یئزج  اهنآ  زا  یهوک  ره  رب  نادرگب  سپ  تیوسب  ار  اهنآ  نک  هراـپ  هراـپ  سپ 
(260  ) تسا رادرک  تسرد  بلاغ 

دشاب و هناد  دص  هشوخ  ره  رد  هک  هشوخ  تفه  دنایورب  هک  تسیا  هناد  لثم  نوچ  ادـخ  هار  رد  ار  ناشاهلام  دـننکیم  قافنا  هک  یناسک  لثم 
(261  ) تسا اناد  تمحر  خارف  ادخ  دهاوخیم و  هکنآ  يارب  زا  دیازفایم  يادخ 

ناشدزم تسا  ار  ناشیا  رم  يرازآ  هن  یتّنم و  دندرک  قافنا  ار  هچنآ  دـننکیمن  یپ  زا  سپ  ادـخ  هار  رد  ار  ناشاهلام  دـننکیم  قافنا  هک  نانآ 
(262  ) دنوشیم كانهودنا  ناشیا  هن  ناشیا و  رب  یمیب  تسین  ناشراگدرورپ و  دزن 

(263  ) تسا رابدرب  زاین  یب  ادخ  يرازآ و  ار  نآ  دشاب  یپ  رد  هک  هقدص  زا  تسا  رتهب  شزرمآ  بوخ و  راتفگ 
رادید ۀهجب  ار  شلام  دنکیم  قافنا  هک  یـسک  نوچ  رازآ  نداهن و  ّتنمب  ار  دوخ  ياههقدـص  دـیزاسم  لطاب  دـیدیورگ  هک  یناسک  نآ  يا 

ار نآ  دشاب  هدیـسر  سپ  یکاخ  دشاب  وا  رب  هک  تسیراومه  گنـس  ناتـساد  نوچ  وا  لثم  سپ  نیـسپ  زاب  زور  ادـخب و  ددرگیمن  نامدرم و 
(264  ) ار نارفاک  هورگ  دیامنن  هار  ادخ  دندرک و  بسک  هچنآ  زا  يزیچ  رب  دنتسین  رداق  ار  نآ  دشاب  هتشاذگ  او  سپ  هرطق  گرزب  یناراب 

رب تسا  یناتـسوب  لثم  نوچ  ناشاهدوخ  زا  یندینادرگ  تباث  ادـخ و  يدونـشوخ  بلط  تهجب  ار  ناشاهلام  دـننکیم  قافنا  هک  نانآ  لثم  و 
هرطق و درخ  ناراب  سپ  هرطق  گرزب  ناراب  ار  نآ  دسرن  رگا  سپ  نادنچ  ود  ار  شرمث  دهدب  سپ  هرطق  گرزب  ناراب  شدـسرب  هک  يدـنلب 

(265  ) تسا انیب  دینکیم  هچنآب  ادخ 
درادیم تسود  ایآ 

45 ص : نآرق ، همجرت 
اههویم و همه  زا  نآ  رد  دشاب  ار  وا  رم  اهرهن  ناشریز  زا  دشاب  ناور  هک  اهروگنا  نانب و  امرخ  زا  یناتـسوب  ار  وا  رم  دـشاب  هک  امـش  زا  یکی 

دیامرفیم نایب  نینچمه  دزوسب  سپ  یـشتآ  دشاب  نآ  رد  هک  يداب  درگ  ار  نآ  دـسر  سپ  ناوتان  دالوا  دـشاب  ار  وا  رم  يریپ و  ار  نآ  دـسرب 
(266  ) دینک هشیدنا  امش  هک  دشاب  ار  اهتیآ  امش  يارب  ادخ 

دـصق نیمز و  زا  امـش  يارب  میدروآ  نوریب  هچنآ  زا  دـیدرک و  بسک  هچنآ  ياـهبوخ  زا  دـینک  قاـفنا  دـیدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  نآ  يا 
(267  ) تسا هدوتس  زاین  یب  ادخ  هک  دینادب  نآ و  رد  دیشوپب  مشچ  هکنآ  رگم  نآ  هدنریگ  دیتسین  دینک و  قافنا  نآ  زا  هک  ار  دیلپ  دینکم 

خارف ادخ  ناسحا و  دوخ و  زا  شزرمآ  ار  امـش  دنکیم  هدعو  ادخ  يدـبب و  ار  امـش  دـیامرفیم  یـشیوردب و  ار  امـش  دـهدیم  هدـعو  ناطیش 
(268  ) تسا اناد  تمحر 

نابحاص رگم  دنریگن  دـنپ  رایـسب و  یبوخ  هدـش  هداد  تقیقحب  سپ  تمکح  دوش  هداد  هک  ره  دـهاوخیم و  هک  ار  یـسک  تمکح  دـهدیم 
(269  ) درخ

يرای چـیه  ار  ناراکمتـس  رم  تسین  شدـنادیم و  ادـخ  هک  یتسردـب  سپ  يرذـن  زا  دـیدینادرگ  مزال  ای  هقفن  زا  دـیدرک  قاـفنا  ار  هچنآ  و 
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(270  ) ناگدننک
امـش رم  تسا  رتهب  نآ  سپ  ناشیوردب  ار  اهنآ  دیهدب  ار و  نآ  دیراد  هدیـشوپ  رگا  نآ و  تسیزیچ  بوخ  سپ  ار  اههقدص  دینک  رهاظ  رگا 

(271  ) تسا هاگآ  دینکیم  هچنآب  ادخ  ناتناهانگ و  زا  امش  زا  هراّفک  دنادرگیم  ار و 
ار هچنآ  دهاوخ و  هک  ار  نآ  دیامنیم  هار  ادخ  نکیل  ناشتیاده و  وت  رب  تسین 

46 ص : نآرق ، همجرت 
یلام زا  دـینکیم  قافنا  ار  هچنآ  ادـخ و  ياضر  بلط  يارب  زا  رگم  دـینکیمن  قافنا  ناتاهدوخ و  يارب  زا  دـشاب  سپ  یلام  زا  دـینکیم  قاـفنا 

(272  ) دیوشن هدیدمتس  امش  امشب و  دوشیم  هداد  مامتب 
ناشیا لاحب  نادان  ار  ناشیا  درادنپیم  نیمز  رد  یندرک  ریـس  دنرادن  ییاناوت  هک  ادخ  هار  رد  دناهدش  هتـشاد  زاب  هک  تسیناشیورد  يارب  زا 

یتسردب سپ  یلام  زا  دـینکیم  قافنا  ار  هچنآ  مارباب و  نامدرم  زا  دـننکیمن  لاؤس  ناشتمالعب  ار  ناشیا  یـسانشیم  ینیزگ  تّفع  زا  نارگناوت 
(273  ) تسا اناد  ناب  ادخ 

ناشیا و رب  یمیب  تسین  ناشادخ و  دزن  ناشدزم  تسار  اهنآ  رم  سپ  راکـشآ  ناهنپ و  زور  بشب و  ار  دوخ  ياهلام  دـننکیم  قافنا  هک  نانآ 
(274  ) دنوش كانهودنا  ناشیا  هن 

هک تسا  نیاب  نآ  نونج  زا  ناطیـش  شدـنکیم  عورـصم  هکنآ  دزیخیم  رب  هک  نانچ  مه  رگم  دـنزیخن  رب  ار  دوس  رب  دوس  دـنروخیم  هک  اهنآ 
زاب سپ  شراگدرورپ  زا  يدـنپ  ار  وا  دـمآ  هکنآ  سپ  ار  ابر  هدرک  مارح  ار و  عیب  ادـخ  هدرک  لالح  ابر و  لثم  رگم  عیب  تسین  دـنتفگ  اهنآ 
(275  ) دننادیواج نآ  رد  ناشیا  دنشتآ  لها  ناشیا  سپ  درک  دوع  هک  یسک  تسا و  ادخ  اب  شراک  تشذگ و  هچنآ  تسار  وا  رم  داتسیا 

(276  ) ار راکهانگ  ساپسان  ره  درادیمن  تسود  ادخ  ار و  اههقدص  دهدیم  ینوزفا  ار و  ابر  ادخ  دنکیم  تکرب  یب 
دزن ناـشدزم  تسار  اـهنآ  رم  ار  ةاـکز  دـنداد  ار و  زاـمن  دنتـشاد  اـپ  رب  هتـسیاش و  ياـهراک  دـندرک  دـندیورگ و  هـک  ناـنآ  هـک  یتسردـب 

(277  ) دنوش كانهودنا  ناشیا  هن  ناشیا و  رب  یفوخ  تسین  ناشراگدرورپ و 
47 ص : نآرق ، همجرت 

(278  ) ناگدنورگ دیتسه  رگا  ابر  زا  دنام  ار  هچنآ  دیراذگاو  ادخ و  زا  دیسرتب  دندیورگ  هک  یناسک  نآ  يا 
دینکیمن و متـس  ناتاهلام  ياهیامرـس  تسا  ار  امـش  سپ  دیدرک  هبوت  رگا  شلوسر و  ادخ و  زا  یبرحب  دیهد  مالعا  سپ  دـیدرکن  رگا  سپ 

(279  ) دیوشیمن هدرک  متس 
دینادب هک  دیشاب  رگا  امـش  يارب  زا  تسا  رتهب  دینک  هقدص  رگا  رـسی و  تقو  ات  تسا  ینداد  تلهم  سپ  یترـسع  بحاص  دشاب  هدوب  رگا  و 

(280)
دنوشن هدرکمتس  ناشیا  هتخودنا و  هچنآ  ار  یسفن  ره  دوش  هداد  مامت  سپ  ادخ  يوسب  نآ  رد  دیوشیم  هدینادرگ  رب  هک  يزور  زا  دیسرتب  و 

(281)
یتسارب هدنسیون  ناتنایم  دسیونب  هک  دیاب  شدیـسیونب و  سپ  هدربمان  یتقو  ات  یماوب  دینکیم  هلماعم  نوچ  دیدروآ  نامیا  هک  یناسک  نآ  يا 

دیاب ّقح و  تسا  وا  رب  هک  یـسک  دنک  الما  دیاب  دـسیونب و  دـیاب  سپ  ادـخ  شدـنیازوما  هک  نانچ  مه  دـسیونب  هک  یبتاک  دـنکن  ابا  دـیاب  و 
دناوتن ای  زجاع  ای  درخ  مک  ّقح  تسا  وا  رب  هک  یسک  نآ  دشاب  رگا  سپ  ار  يزیچ  نآ  زا  دنکن  مک  تسا و  وا  راگدرورپ  هک  ادخ  زا  دسرتب 

نز ود  درم و  کی  سپ  درم  ود  دنـشابن  رگا  سپ  ناتنادرم  زا  هاوگ  ود  دیریگ  رب  هاوگ  یتسارب و  شّیلو  دنک  الما  دیاب  سپ  وا  دنک  الما  هک 
ناهاوگ دنکن  ابا  دیاب  ار و  يرگید  ناش  یکی  دروآ  دایب  سپ  ود  نآ  زا  یکی  دنک  شومارف  نوچ  ات  ناهاوگ  زا  دیـشاب  یـضار  هک  نانآ  زا 

ادخ دزن  تسا  رتتسار  نآ  شتّدم  ات  گرزب  ای  کچوک  ار  نآ  دیسیونب  هک  دیوش  لولم  هن  دنوش و  هدناوخ  هک  یتقو 
48 ص : نآرق ، همجرت 
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تسین سپ  ناتنایم  ار  نآ  دیشاب  هدینادرگیم  هک  رضاح  ییادوس  دشاب  هکنآ  رگم  دینکن  کش  هکنآب  رتکیدزن  تداهش و  يارب  زا  رتتباث  و 
نآ سپ  دینکب  رگا  یهاوگ و  هن  هدنسیون و  دنناسرن  ررض  هک  دیاب  دینک و  هعیابم  نوچ  دیریگرب  هاوگ  ار و  نآ  دیسیونن  هک  یهانگ  امش  رب 

(282  ) تسا اناد  يزیچ  همهب  ادخ  ادخ و  ار  امش  دزومآیم  ادخ و  زا  دیسرتب  تسا و  ینامرفان 
دنک ادا  دیاب  سپ  ار  یخرب  امـش  زا  یخرب  دناد  نیما  رگا  سپ  دوش  هتفرگ  دیاب  یناگورگ  سپ  ار  یبتاک  دـیباین  يرفـس و  رب  دیـشاب  رگا  و 

وا سپ  ار  نآ  دشوپب  هک  ره  ار و  تداهـش  دیـشوپم  تسا و  وا  راگدرورپ  هک  ادخ  زا  دسرتب  هک  دـیاب  ار و  شتناما  هدـش  هتـشاد  نیما  هکنآ 
(283  ) تسا اناد  دینکیم  هچنآب  ادخ  شلد و  تسا  راکهانگ 

دنکیم هبساحم  شدیراد  ناهن  ای  تسا  امش  ياهسفن  رد  هچنآ  دینک  راهظا  رگا  تسا و  نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  تسار  ادخ  رم 
(284  ) تسا اناوت  يزیچ  همه  رب  ادخ  دهاوخیم و  هک  ار  نآ  دنکیم  باذع  دهاوخ و  هکنآ  يارب  دزرمآیم  سپ  ادخ  نآب  ار  امش 

وا و ياهباتک  وا و  ناگتـشرف  ادـخب و  دـندیورگ  یگمه  ناگدـنورگ  شراگدرورپ و  زا  وا  يوسب  دـش  هداتـسرف  ورف  هچنآب  لوسر  دـیورگ 
وت يوسب  ام و  راگدرورپ  يا  میبلطیم  ارت  شزرمآ  میدرب  نامرف  میدینـش و  دنتفگ  شنالوسر و  زا  يدـحا  نایم  مینکیمن  هقرفت  وا  نالوسر 

(285  ) عجرم تسا 
ام راگدرورپ  يا  هدرک  بسک  هچنآ  تسا  وا  رب  هدرک و  بسک  هچنآ  تسا  ار  وا  رم  شتقاط  هزادـناب  رگم  ار  یـسفن  ادـخ  دـنکیمن  فیلکت 

ار ام  نکم  هذخاؤم 
49 ص : نآرق ، همجرت 

دندوب هک  نانآ  رب  ار  نآ  يدرک  راب  هک  نانچ  مه  ار  ینارگ  رای  اـم  رب  نکم  راـب  اـم و  راـگدرورپ  يا  میدرک  اـطخ  اـی  میدرک  شومارف  رگا 
ییوت ار  ام  نک  محر  ار و  ام  زرمایب  اـم و  زا  رذـگ  رد  نآـب و  ار  اـم  ییاـناوت  تسین  هچنآ  ار  اـم  نکم  راـب  اـم و  راـگدرورپ  يا  اـم  زا  شیپ 

(286  ) نارفاک هدرک  رب  ار  ام  نک  يرای  سپ  ام  رایتخا  بحاص 

ۀیا ناتئام  یه  ۀّیندم و  نارمع  لا  ةروس 

نآرق 112  همجرت 
نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مانب 

(2  ) تسا هدنیاپ  هدنز  هک  وا  رگم  ییادخ  تسین  ادخ 
(3  ) ار لیجنا  ۀیروت و  داتسرف  ورف  دوب و  نآ  زا  شیپ  هک  ار  هچنآ  رم  هدنراد  رواب  یتسارب  ار  باتک  وت  رب  داتسرف  ورف 

تخس و یباذع  تسناشیا  يارب  زا  ادخ  ياهتیآب  دندش  رفاک  هک  نانآ  هک  یتسردب  ار  ناقرف  داتسرف  ورف  نامدرم و  يارب  زا  تیاده  شیپ  زا 
(4  ) تسا ماقتنا  بحاص  بلاغ  يادخ 

(5  ) نامسآ رد  هن  نیمز و  رد  يزیچ  وا  رب  دنامن  هدیشوپ  ادخ  هک  یتسردب 
(6  ) تسا رادرک  تسرد  بلاغ  هک  وا  رگم  ییادخ  تسین  دهاوخیم  هک  هنوگ  ره  اهمحر  رد  ار  امش  دشکیم  تروص  هک  تسا  وا 

اهنآ ياهلد  رد  هک  نانآ  اّما  سپ  دـنتاهباشتم  رگید  دـنباتک و  لصا  اهنآ  هک  مکحم  تسیتایآ  نآ  زا  ار  یباتک  وت  رب  داتـسرف  ورف  هک  تسوا 
دنادیمن شلیوات و  بلط  يارب  هنتف و  بلط  يارب  نآ  زا  تسا  هباشتم  هچنآ  دننکیم  يوریپ  سپ  تسا  لطابب  یلیم 

50 ص : نآرق ، همجرت 
(7  ) درخ نابحاص  رگم  دنریگن  دنپ  تسا و  ام  راگدرورپ  دزن  زا  همه  نآب  میدروآ  نامیا  دنیوگیم  شناد  رد  ناتباث  ادخ و  رگم  ار  شلیوات 

ییوت وت  هک  یتسردـب  یتمحر  دوخ  دزن  زا  ار  ام  شخبب  ار و  ام  يدومن  هار  هکنآ  زا  سپ  ار  ام  ياهلد  لطابب  نکم  لیام  اـم  راـگدرورپ  يا 
(8  ) هدنشخب تیاغب 
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ار هدعو  درک  دهاوخن  فالخ  ادخ  هک  یتسردب  نآ  رد  یّکـش  تسین  هک  يزور  يارب  ینامدرم  هدننک  عمج  وت  هک  یتسردـب  ام  راگدرورپ 
(9)

همیه دنناشیا  هورگ  نآ  ار و  يزیچ  ادـخ  زا  ناشنادـنزرف  هن  ناشاهلام و  ناشیا  زا  دـنکن  تیافک  زگره  دـندش  رفاک  هک  نانآ  هک  یتسردـب 
(10  ) شتآ

تخـس ادـخ  ناشناهانگب و  ادـخ  ناشتفرگ  سپ  ار  ام  ياهتیآ  دـندرک  بیذـکت  ناشیا  زا  شیپ  دـندوب  هک  نانآ  نوعرف و  لآ  تداع  نوچ 
(11  ) تسا تبوقع 

(12  ) تسیرتسب دب  خزود و  يوسب  دیوش  هدرک  رشح  دیوش و  هدرک  هبلغ  هک  دشاب  دوز  دندش  رفاک  هک  ار  نانآ  رم  وگب 
ار و ناشیا  دندیدیم  دندوب  رفاک  يرگید  ادخ و  هار  رد  دندرک  رازراک  یهورگ  دندیسرمهب  هک  هورگ  ود  رد  یتیآ  ار  امـش  رم  دوب  قیقحتب 

نابحاص يارب  زا  تسیتربع  هنیآ  ره  نآ  رد  هک  یتسردب  دهاوخیم  هک  ار  هکنآ  دوخ  يرایب  دنکیم  دییأت  ادـخ  مشچب و  ندـید  ناشیا  دـننام 
(13  ) اهدید

رتش رادناشن و  نابسا  هرقن و  الط و  زا  هدش  هدرک  لیصحت  رایسب  ياهلام  نارسپ و  نانز و  زا  اهشهاوخ  یتسود  نامدرم  يارب  زا  دش  هتسارآ 
(14  ) تسا تشک  زاب  یبوخ  شدزن  ادخ  تسا و  ایند  یناگدنز  عاتم  نآ  تعارز  دنفسوگ و  واک و  و 

ار امش  مهد  ربخ  ایآ  وگب 
51 ص : نآرق ، همجرت 

ناتفج نآ و  رد  ناینادواج  اهرهن  ناـشریز  زا  دوریم  هک  تسییاهتـشهب  ناـشراگدرورپ  دزن  دـندرک  زیهرپ  هک  اـهنآ  يارب  زا  ناـتنآ  زا  رتهبب 
(15  ) ناگدنب هب  تسا  انیب  ادخ  ادخ و  زا  يدونشخ  هزیکاپ و 

(16  ) شتآ باذع  زا  ار  ام  رادهاگن  ام و  ناهانگ  ار  ام  زرمایب  سپ  میدیورگ  ام  هک  یتسردب  ام  راگدرورپ  يا  دنیوگیم  هک  نانآ 
(17  ) ناهاگرحس رد  ناگدنهاوخ  شزرمآ  ناگدننک و  هقفن  نارادربنامرف و  نایوگتسار و  نایابیکش و 

تـسار بلاغ  هک  وا  رگم  ییادـخ  تسین  لدـعب  هدـننک  تماقا  شناد  نابحاص  ناگتـشرف و  وا و  رگم  ییادـخ  تسین  هک  ادـخ  داد  یهاوگ 
(18  ) تسا رادرک 

هار زا  شناد  ار  ناشیا  دمآ  هکنآ  زا  سپ  رگم  ار  باتک  دندش  هداد  هک  نانآ  دـندرکن  فالتخا  تسا و  مالـسا  ادـخ  دزن  نید  هک  یتسردـب 
(19  ) تسا باسح  دوز  ادخ  هک  یتسردب  سپ  ادخ  ياهتیآب  دوش  رفاک  هکنآ  ناشنایم و  دسح 

دندش هداد  هک  ار  نانآ  رم  يوگب  ارم و  درک  يوریپ  هکنآ  ادـخ و  يارب  زا  ار  مهجو  مدرک  صلاخ  يوگب  سپ  ارت  دـنریگ  تّجح  رگا  سپ 
تـسین نیا  زج  سپ  دندینادرگ  ور  رگا  دنتفای و  هار  تقیقحب  سپ  دندش  داقنم  رگا  سپ  دـیدش  داقنم  ایآ  هک  ار  ناگدنـسیونان  ار و  باتک 

(20  ) ناگدنب هب  تسا  انیب  ادخ  ندیناسر و  تسا  وت  رب  هک 
سپ نامدرم  زا  تلادعب  دنیامرفیم  هک  ار  نانآ  دنـشکیم  ّقحانب و  ار  ناربمغیپ  دنـشکیم  ادخ و  ياهتیآب  دنوشیم  رفاک  هک  نانآ  هک  یتسردب 

(21  ) كاندرد باذعب  ار  ناشیا  هدژم 
(22  ) ناگدننک يرای  چیه  ار  ناشیا  تسین  ترخآ و  ایند و  رد  ناشاهرادرک  دش  زیچان  هک  دننانآ  هورگ  نآ 

52 ص : نآرق ، همجرت 
یهورگ دننادرگیم  ور  سپ  ناشنایم  دنک  مکح  ات  ادخ  باتک  يوسب  دنوشیم  هدناوخ  باتک  زا  ار  هرهب  دندش  هداد  هکنانآ  هب  یتسرگنن  ایآ 

(23  ) دنناگدننادرگ يور  ناشیا  ناشیا و  زا 
ارتفا هک  دـندوب  هچنآ  ناشنید  رد  ناشتفیرفب  هدـش و  هدرمـش  ياهزور  رگم  شتآ  ار  اـم  دـنکن  ّسم  زگره  دـنتفگ  ناـشیا  هک  تسنیاـب  نآ 

(24  ) دندرکیم
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هدرک و بسک  هچنآ  شاداپ  ار  یـسفن  ره  دوش  هداد  مامت  نآ و  رد  یّکـش  تسین  هک  يزور  يارب  ناشیروآ  درگ  نوچ  دـشاب  هنوگچ  سپ 
(25  ) دنوشن هدیدمتس  اهنآ 

ینکیم زیزع  یهاوخیم و  هکنآ  زا  ار  یهاشداپ  يریگیم  یهاوخیم و  هکنآب  ار  یهاشداپ  یهدیم  هک  یهاشداپ  فّرـصتم  يا  ایادـخ  راب  وگب 
(26  ) ییاناوت زیچ  همه  رب  وت  هک  یتسردب  یبوخ  تسا  وت  تسدب  یهاوخیم  هک  ار  نآ  ینادرگیم  راوخ  یهاوخیم و  هک  ار  نآ 

يزور هدـنز و  زا  ار  هدرم  يروآیم  نوریب  هدرم و  زا  ار  هدـنز  يروآیم  نوریب  بش و  رد  ار  زور  يروآیم  رد  زور و  رد  ار  بش  يروآـیم  رد 
(27  ) رامشیب یهاوخیم  هک  ار  نآ  یهدیم 

زا دیزیهرپب  هکنآ  رگم  يزیچ  رد  ادخ  زا  تسین  سپ  ار  نآ  دنکیم  هکنآ  ناگدنورگ و  زج  زا  ناتـسود  ار  نارفاک  ناگدنورگ  دنریگن  دیاب 
(28  ) تشگزاب تسا  ادخ  يوسب  دوخ و  زا  ادخ  ار  امش  دناسرتیم  یندرک و  زیهرپ  ناشیا 

نیمز رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  دنادیم  ادخ و  شدنادیم  ار  نآ  دینک  راکـشآ  ای  تسا  امـش  ياههنیـس  رد  هچنآ  دیراد  ناهنپ  رگا  وگب 
(29  ) تسا اناوت  يزیچ  همه  رب  ادخ  تسا و 

وا هنایم  نآ و  هنایم  دوب  شاک  هک  دنکیم  وزرآ  يدب  زا  هدرک  ار  هچنآ  هدرک و  رضاح  یبوخ  زا  هدرک  ار  هچنآ  ینت  ره  دباییم  هک  يزور 
53 ص : نآرق ، همجرت 

(30  ) ناگدنب هب  تسنابرهم  ادخ  دوخ و  زا  ادخ  ار  امش  دناسرتیم  رود و  یتفاسم 
ادخ ار و  امـش  ناهانگ  امـش  يارب  دزرمایب  ادخ و  ار  امـش  دراد  تسود  ات  ارم  دینک  يوریپ  سپ  ار  ادخ  دیراد  تسود  هک  دیتسه  رگا  وگب 

(31  ) نابرهم هدنزرمآ  تسا 
(32  ) ار نارفاک  درادن  تسود  ادخ  هک  یتسردب  سپ  دننادرگ  ور  رگا  سپ  ار  لوسر  ادخ و  دیرب  نامرف  وگب 

(33  ) نایناهج رب  ار  نارمع  لآ  ار و  میهاربا  لآ  ار و  حون  ار و  مدآ  دیزگرب  ادخ  هک  یتسردب 
(34  ) تسا اناد  ياونش  ادخ  یخرب و  زا  ناشیخرب  نادنزرف 

زا ریذپب  سپ  ایند  لغـش  زا  وا  زا  تسا  نم  مکـش  رد  هچنآ  وت  يارب  مدرک  رذن  نم  هک  یتسردـب  نم  راگدرورپ  يا  نارمع  نز  تفگ  نوچ 
(35  ) اناد ياونش  ییوت  وت  هک  یتسردب  نم 

ّثنؤم و نوچ  رّکذـم  تسین  داهنب و  هچنآب  تسا  رتاـناد  ادـخ  ّثنؤم و  شمداـهنب  نم  هک  یتسردـب  اراـگدرورپ  تفگ  شداـهنب  نوچ  سپ 
(36  ) هدش هدنار  ناطیش  زا  ار  وا  نادنزرف  وتب و  ار  وا  مهدیم  هانپ  نم  هک  یتسردب  میرم و  شمدیمان  نم  هک  یتسردب 

اّیرکز وا  رب  دمآ  رد  هاگ  ره  ار  اّیرکز  شدرک  نادنیاپ  بوخ و  یندینایور  شدـینایور  وکین و  ینتفریذـپ  شراگدرورپ  ار  وا  تفریذـپ  سپ 
يزور ادـخ  هک  یتسردـب  تسا  ادـخ  دزن  زا  نآ  تفگ  نیا  ارت  رم  تسا  اـجک  زا  میرم  يا  تفگ  ار  يزور  شدزن  تفاـی  تداـبع  ياـج  رد 

(37  ) رامشیب دهاوخ  هک  ار  نآ  دهدیم 
(38  ) یئاعد هدنونش  وت  هک  یتسردب  هزیکاپ  يدنزرف  تدزن  زا  ارم  شخبب  نم  راگدرورپ  يا  تفگ  ارش  راگدرورپ  اّیرکز  دناوخ  اجنآ  رد 

ناگتشرف  شدندرک  ادن  سپ 
54 ص : نآرق ، همجرت 

هدنراد زاب  رتهم و  ادـخ و  زا  هملکب  هدـننک  قیدـصت  ییحیب  ارت  دـهدیم  هدژم  ادـخ  هک  یتسردـب  بارحم  رد  درکیم  زامن  دوب  هداتـسیا  وا  و 
(39  ) ناگتسیاش زا  يربمغیپ  اهتوهش و  زا  سفن 

هچنآ دنکیم  ادـخ  نینچمه  تفگ  تسا  هدـنیازان  منز  يریپ و  ارم  هدیـسر  تقیقحب  يدـنزرف و  ارم  دـشاب  اجک  زا  نم  راگدرورپ  يا  تفگ 
(40  ) دهاوخیم

نک داـی  هراـشاب و  رگم  زور  هس  ناـمدرم  اـب  ییوگن  نخـس  هک  تسنآ  وت  ناـشن  تفگ  یناـشن  نم  يارب  نادرگب  نم  راـگدرورپ  يا  تفگ 
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(41  ) دادماب هاگنابش و  رد  نک  حیبست  رایسب و  ار  تراگدرورپ 
(42  ) نایناهج نانز  رب  تدرک  رایتخا  تدینادرگ و  هزیکاپ  ارت و  دیزگرب  ادخ  هک  یتسردب  میرم  يا  ناگتشرف  دنتفگ  هک  یماگنه  و 

(43  ) ناگدننک عوکر  اب  نک  عوکر  نک و  دوجس  ارت و  راگدرورپ  رم  نک  تدابع  میرم  يا 
ینادـنیاپ ناشمادـک  هک  ار  ناشاهملق  دـنتخادنایم  هک  یماگنه  ناشیا  دزن  وت  يدوبن  وتب و  ار  نآ  مینکیم  یحو  تسا  ناـهن  ياـهربخ  زا  نآ 

(44  ) دندرکیم عازن  هک  یماگنه  ناشیا  دزن  وت  يدوبن  ار و  میرم  دننک 
بحاص میرم  رسپ  یسیع  حیسم  تسا  وا  مسا  هک  وا  زا  هملکب  ارت  دهدیم  تراشب  ادخ  هک  یتسردب  میرم  يا  ناگتـشرف  دنتفگ  هک  یماگنه 

(45  ) ناگدرک کیدزن  زا  ترخآ و  ایند و  رد  هاج 
(46  ) ناگتسیاش زا  دشاب  ییوم و  ود  هراوهگ و  رد  نامدرم  اب  دنکیم  نخس  و 

رارق نوـچ  دـهاوخ  هچنآ  دـنیرفآیم  ادـخ  نینچمه  تفگ  یناـسنا  ارم  هدرکن  ّسم  يدـنزرف و  ارم  دـشاب  اـجک  زا  نم  راـگدرورپ  يا  تفگ 
(47  ) دوشیم سپ  وشب  ار  وا  رم  دیوگیم  هک  تسین  نیا  زج  سپ  ار  يرما  دهدیم 

55 ص : نآرق ، همجرت 
(48  ) لیجنا ۀیروت و  تمکح و  باتک و  ار  وا  دزومآیم  و 

نوچ لگ  زا  امش  يارب  مزاسیم  نم  هک  یتسردب  ناتراگدرورپ  زا  یتیآب  ار  امـش  مدمآ  تقیقحب  نم  هک  بوقعی  نادنزرفب  هدش  هداتـسرف  و 
ار ناـگدرم  مـنکیم  هدـنز  ار و  سیپ  ار و  داز  رداـم  روـک  مـنکیم  هـب  ادـخ و  نذاـب  یغرم  دوـشیم  سپ  نآ  رد  ممدــیم  سپ  یغرم  لـکش 
رم تسیناشن  هنیآ  ره  نآ  رد  هک  یتسردب  ناتاههناخ  رد  دـیهنیم  هریخذ  هچنآ  دـیروخیم و  هچنآب  ار  امـش  مهدـیم  ربخ  ادـخ و  يروتـسدب 

(49  ) ناگدنورگ دیتسه  رگا  ار  امش 
امش رب  دش  هدرک  مارح  هچنآ  زا  یخرب  امش  يارب  منکیم  لالح  هکنآ  يارب  زا  ۀیروت و  زا  متسد  ود  نایم  دشاب  ار  هچنآ  رم  هدننک  قیدصت  و 

(50  ) ارم دیرب  نامرف  ادخ و  زا  دیسرتب  سپ  ناتراگدرورپ  زا  هزجعم  ار  امش  مدروآ  و 
(51  ) تسار هار  تسنیا  ار  وا  دیتسرپب  سپ  تسا  امش  راگدرورپ  نم و  راگدرورپ  ادخ  هک  یتسردب 

ادخب و میدیورگ  میئادخ  راصنا  ام  نایراوح  دنتفگ  ادخ  يوسب  نم  راصنا  تسیک  تفگ  ار  رفک  ناشیا  زا  یـسیع  درک  هدهاشم  نوچ  سپ 
(52  ) میناداقنم ام  هکنآب  شاب  هاوگ 

(53  ) نادهاش اب  ار  ام  سیونب  سپ  ار  لوسر  میدرک  يوریپ  يداتسرف و  ورف  هچنآب  ام  میدیورگ  اراگدرورپ 
(54  ) ناگدننک رکم  نیرتهب  تسا  ادخ  ادخ و  درک  رکم  دندرک و  رکم  و 

دندش و رفاک  هک  نانآ  زا  ماوت  هدننک  كاپ  دوخ و  يوسب  ماوت  هدننک  دنلب  ماوت و  هدنراد  رب  نم  هک  یتسردـب  یـسیع  يا  ادـخ  تفگ  نوچ 
مکح سپ  امـش  تشگ  زاب  تسا  نم  يوسب  سپ  تمایق  زور  ات  دندش  رفاک  هک  یناسک  يالاب  ارت  دندرک  يوریپ  هک  ار  یناسک  ماهدننادرگ 

منکیم 
56 ص : نآرق ، همجرت 

(55  ) دیدرکیم فالتخا  نآ  رد  دیدوب  هچنآ  رد  امش  نایم 
(56  ) ناگدننک يرای  چیه  ار  ناشیا  رم  تسین  ترخآ و  ایند و  رد  تخس  یباذع  ار  ناشیا  منک  باذع  سپ  دندش  رفاک  هک  نانآ  اّما  سپ 

(57  ) ار ناراکمتس  درادن  تسود  ادخ  ناشاهدزم و  ار  ناشیا  دهد  مامت  سپ  هتسیاش  ياهراک  دندرک  دندیورگ و  هک  نانآ  اّما  و 
(58  ) تمکح اب  رکذ  اهتیآ و  زا  وت  رب  شمیناوخیم  هک  تسنآ 

(59  ) دش سپ  وشب  ار  وا  رم  تفگ  سپ  كاخ  زا  شتخاس  تسا  مدآ  لثم  نوچ  ادخ  دزن  یسیع  لثم  هک  یتسردب 
(60  ) ناگدننک ّکش  زا  شابم  سپ  تسا  وت  راگدرورپ  زا  ّقح 
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ار و ناتنانز  ار و  نامنانز  ار و  نامنارـسپ  میناوخب  دیئایب  وگب  سپ  شناد  زا  ارت  دـمآ  هچنآ  زا  سپ  نآ  رد  ارت  دـنک  هلداجم  هک  یـسک  سپ 
(61  ) نایوگغورد رب  ار  ادخ  تنعل  مینادرگب  سپ  میئامن  يراز  سپ  ار  ناتاهسفن  ار و  ناماهسفن 

راکتـسرد بلاغ  تسوا  هنیآ  ره  ادخ  هک  یتسردب  ادخ و  رگم  ییادخ  چـیه  تسین  تسا و  تسار  ياههّصق  نآ  هنیآ  ره  نیا  هک  یتسردـب 
(62)

(63  ) ناراکهابت هب  تسا  اناد  ادخ  هک  یتسردب  سپ  دندرگ  رب  رگا  سپ 
دریگن ار و  يزیچ  واب  میرادـن  ارف  زابنا  ار و  ادـخ  رگم  میتسرپن  هک  امـش  هنایم  تسا و  ام  هنایم  هک  یتسار  هملکب  دـیئایب  باتک  لها  يا  وگب 

(64  ) میناداقنم ام  هکنآب  دیشاب  هاوگ  دیئوگب  سپ  دننک  ضارعا  رگا  سپ  ادخ  زج  زا  بابرا  ار  یضعب  نامیضعب 
رد دینکیم  هلداجم  ارچ  باتک  لها  يا 

57 ص : نآرق ، همجرت 
(65  ) دیباییمن رد  سپ  ایآ  نآ  زا  سپ  رگم  لیجنا  ۀیروت و  دشن  هداتسرف  ورف  میهاربا و 

نآب ار  امـش  رم  تسین  هچنآ  رد  دینک  هلداجم  ارچ  سپ  شناد  نآب  ار  امـش  رم  دوب  هچنآ  رد  دیدرک  هلداجم  هک  دـیئاهنآ  امـش  دیـشاب  هاگآ 
(66  ) دینادیمن امش  دنادیم و  ادخ  شناد و 

(67  ) ناگدنروآ كرش  هلمج  زا  دوبن  ملسم و  يارگ  قح  دوب  نکیل  ینارصن و  هن  يدوهی و  میهاربا  دوبن 
تـسود ادـخ  دـندیورگ و  هک  ناـنآ  ربمغیپ و  نیا  ار و  وا  دـندرک  يوریپ  هک  دـننانآ  هنیآ  ره  میهارباـب  ناـمدرم  نیرتـکیدزن  هک  یتسردـب 

(68  ) تسناگدنورگ
(69  ) دنباییمن ار و  ناشاهدوخ  رگم  دننکیمن  هارمگ  ار و  امش  دننک  هارمگ  هک  باتک  لها  زا  یهورگ  دنتشاد  تسود 

(70  ) دیهدیم یهاوگ  امش  ادخ و  ياهتیآب  دیوشیم  رفاک  ارچ  باتک  لها  يا 
(71  ) دینادیم امش  ار و  یقح  دیرادیم  ناهنپ  لطابب و  ار  ّقح  دیناشوپیم  ارچ  باتک  لها  يا 

هک دشاب  شرخآ  دندش  رفاک  زور و  لّوا  دندروآ  نامیا  هک  نانآ  رب  هدش  هداتـسرف  ورف  هچنآب  دـیروآ  نامیا  باتک  لها  زا  هفیاط  دـنتفگ  و 
(72  ) دندرگ زاب  ناشیا 

يدحا دوش  هداد  هکنیا  تسا  ادخ  تیاده  تیاده  هک  یتسردـب  وگب  ار  امـش  نید  درک  يوریپ  هک  یـسک  يارب  زا  رگم  دـیروایمن  نامیا  و 
هک یـسکب  ار  نآ  دهدیم  تسا  ادخ  تسدب  لضف  هک  یتسردـب  وگب  ناتراگدرورپ  دزن  ار  امـش  دـنروآ  تّجح  ای  دـیدش  هداد  هچنآ  دـننام 

(73  ) تسا اناد  تمحر  خارف  ادخ  دهاوخیم و 
دهاوخیم هک  ار  نآ  شتمحرب  دنادرگیم  صوصخم 

58 ص : نآرق ، همجرت 
(74  ) گرزب لضف  بحاص  تسا  ادخ  و 

يرانیدب شیزاس  نیما  رگا  هک  تسا  یـسک  ناشیا  زا  وتب و  ار  نآ  دناسریم  رایـسب  لامب  شیزاس  نیما  رگا  هک  دـشاب  سک  باتک  لها  زا  و 
یهار و نایّکم  لاـم  ندروخ  رد  اـم  رب  تسین  دـنتفگ  ناـشیا  هک  تسا  نیاـب  نآ  هداتـسیا  وا  رب  یـشاب  هک  ماد  اـم  رگم  وتب  ار  نآ  دـناسریمن 

(75  ) دننادیم ناشیا  ار و  غورد  ادخ  رب  دنیوگیم 
(76  ) ار ناراکزیهرپ  دراد  تسود  ادخ  هک  یتسردب  سپ  درک  يراکزیهرپ  شدهعب و  درک  افو  هک  یسک  يرآ 

نخـس ترخآ و  رد  ار  ناشیا  رم  هرهب  تسین  هورگ  نآ  ار  كدنا  ياهب  ناشاهدنگوس  ادخ و  دهعب  دـنریگیم  ضوع  هک  نانآ  هک  یتسردـب 
(77  ) كاندرد یباذع  تسناشیا  يارب  زا  ار و  ناشیا  دنادرگن  كاپ  تمایق و  زور  ناشیا  يوسب  درگنیمن  ادخ و  ناشیا  اب  دیوگیمن 

دزن زا  نآ  دـنیوگیم  باتک و  زا  نآ  تسین  باتک و  زا  ار  وا  دـیرادنپ  ات  باتکب  ار  دوخ  ياهنابز  دـنچیپیم  هراـپ  ناـشیا  زا  هک  یتسردـب  و 
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(78  ) دننادیم ناشیا  ار و  غورد  ادخ  رب  دنیوگیم  ادخ و  دزن  زا  نآ  تسین  تسا و  ادخ 
ادخ و زج  زا  ارم  رم  ناگدنب  دیـشاب  نامدرم  يارب  زا  دیوگ  سپ  ار  يربمغیپ  مکح و  باتک و  ادـخ  شدـهدب  هک  یناسنا  يارب  زا  دـشابیمن 

(79  ) دیناوخب هک  ناتندوب  ببسب  ار و  باتک  دیهد  میلعت  هک  امش  ندوب  ببسب  ناتسرپ  ادخ  دیشاب  نکیل 
دیناناملسم امش  هکنآ  زا  سپ  رفکب  ار  امش  دیامرفیم  ایآ  نایادخ  ار  ناربمغیپ  ار و  ناگتشرف  دیریگب  هک  ار  امش  دیامرفیمن  و 

59 ص : نآرق ، همجرت 
(80)

رم هدننک و  قیدصت  یلوسر  ار  امـش  دـمآ  سپ  تمکح  باتک و  زا  ار  امـش  مداد  هچنآ  هک  ار  ناربمغیپ  نامیپ  ادـخ  تفرگ  هک  یماگنه  و 
نامیپ ناتنآ  رب  دیتفرگ  دیدرک و  رارقا  ایآ  تفگ  هّتبلا  دینک  وا  يرای  هنیآ  ره  واب و  هّتبلا  دروآ  دیهاوخ  نامیا  هنیآ  ره  تسا  امش  اب  ار  هچنآ 

(81  ) مناهاوگ زا  امش  اب  نم  دیشاب و  هاوگ  سپ  تفگ  میدرک  رارقا  دنتفگ  ارم 
(82  ) نانامرفان دنناشیا  هورگ  نآ  سپ  نآ  زا  سپ  دنادرگب  ور  هک  ره  سپ 

هدـینادرگ زاـب  وا  يوسب  هاوخاـن و  هاوـخ و  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  ره  هدـش  داـقنم  ار  وا  رم  دـنیوجیم و  ار  ادـخ  نید  زج  سپ  اـیآ 
(83  ) دنوشیم

هچنآ طابـسا و  بوقعی و  قحـسا و  لیعمـسا و  میهاربا و  رب  دش  هداتـسرف  ورف  هچنآ  ام و  رب  دش  هداتـسرف  ورف  هچنآ  ادخب و  میدـیورگ  وگب 
(84  ) میناداقنم ار  وا  رم  ام  ناشیا و  زا  يدحا  نایم  مینکیمن  هقرفت  ناشراگدرورپ  زا  ناربمغیپ  ریاس  یسیع و  یسومب و  دش  هداد 

(85  ) تسناراکنایز زا  ترخآ  رد  داد  وا  زا  دوشن  هتفریذپ  زگره  سپ  ار  ینید  مالسا  زجب  دیوجب  هک  ره  و 
ادخ اهتّجح و  ار  ناشیا  دمآ  تسا و  ّقح  لوسر  هک  دنداد  یهاوگ  ناشنامیا و  زا  سپ  دندش  رفاک  هک  ار  یهورگ  ادـخ  دـیامن  هار  هنوگچ 

(86  ) ار ناراکمتس  هورگ  دیامنن  هار 
(87  ) یگمه نامدرم  ناگتشرف و  ادخ و  تنعل  تسا  اهنآ  رب  هک  تسنآ  ناششاداپ  هدرک  نآ 

(88  ) دنوش هداد  تلهم  ناشیا  هن  باذع و  ناشیا  زا  دوشن  هدرک  کبس  نآ  رد  ناینادواج 
زا سپ  دندرک  هبوت  هک  نانآ  رگم 

60 ص : نآرق ، همجرت 
(89  ) تسا نابرهم  هدنزرمآ  ادخ  هک  یتسردب  سپ  دندرک  حالصا  نآ و 

ناهارمگ دـنناشیا  هورگ  نآ  ناشیا و  هبوت  دوشن  هتفریذـپ  زگره  ار  رفک  دـنودزفا  سپ  ناشنامیا  زا  سپ  دـندش  رفاک  هک  اهنآ  هک  یتسردـب 
(90)

ره خرـس  رز  نیمز  رپ  ناشیا  زا  کیچیه  زا  دوشن  هتفریذپ  زگره  سپ  نارفاک  دندوب  ناشیا  دـندرم و  دـندش و  رفاک  هک  نانآ  هک  یتسردـب 
(91  ) ناگدننک يرای  چیه  ار  ناشیا  رم  تسین  كاندرد و  یباذع  تسا  ار  ناشیا  رم  اهنآ  نآب  درخ  زاب  ار  دوخ  دنچ 

تـسا اناد  نآب  ادخ  هک  یتسردب  سپ  يزیچ  زا  دـینک  قافنا  هک  ار  هچنآ  دـیرادیم و  تسود  هچنآ  زا  دـینک  قافنا  ات  ار  یکین  زگره  دـیباین 
(92)

سپ وگب  ۀـیروت  دوش  هداتـسرف  ورف  هکنآ  زا  شیپ  شدوخ  رب  لیئارـسا  درک  مارح  هکنآ  رگم  لیئارـسا  ینب  يارب  زا  لالح  دوب  یماـعط  همه 
(93  ) نایوگتسار دیتسه  رگا  شدیناوخب  سپ  ار  ۀیروت  دیروایب 

(94  ) ناراکمتس دنناشیا  هورگ  نآ  سپ  نآ  زا  سپ  ار  غورد  ادخ  رب  ددنب  ارتفا  هک  ره  سپ 
(95  ) ناگدنروآ كرش  زا  دوبن  ار و  يارگّقح  میهاربا  ّتلم  دینک  يوریپ  سپ  ادخ  تفگ  تسار  وگب 

(96  ) نایناهج يارب  زا  تیاده  هتسجخ و  تسا  هّکمب  هک  تسنآ  هنیآ  ره  نامدرم  يارب  زا  دش  هداهن  انب  هک  هناخ  لّوا  هک  یتسردب 
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ره هناخ  نآ  ندراذگ  ّجح  نامدرم  رب  تسار  ادخ  رم  نمیا و  دـشاب  ار  نآ  دـش  لخاد  هک  یـسک  میهاربا و  ماقم  نشور  ياهتیآ  تسنآ  رد 
(97  ) نایناهج زا  تسا  زاین  یب  ادخ  هک  یتسردب  سپ  رفاک  هک  یسک  ار و  هار  وا  يوسب  دراد  تعاطتسا  هک 

ادخ ياهتیآب  دیوشیم  رفاک  ارچ  باتک  لها  يا  وگب 
61 ص : نآرق ، همجرت 

(98  ) دینکیم هچنآ  رب  تسا  هاوگ  ادخ  و 
زا لفاغ  ادخ  تسین  دینادهاش و  امـش  جک و  ار  نآ  دیهاوخیم  دروآ  نامیا  هک  ار  یـسک  ادـخ  هار  زا  دـیرادیم  زاب  ارچ  باتک  لها  يا  وگب 

(99  ) دینکیم هچنآ 
ناتندروآ نامیا  زا  سپ  ار  امـش  دـننادرگ  رب  ار  باتک  دـندش  هداد  هک  نانآ  زا  ار  یهورگ  دـیرب  نامرف  رگا  دـیدیورگ  هک  یناـسک  نآ  يا 

(100  ) نارفاک
سپ ادـخب  دوش  لّـسوتم  هکنآ  وا و  لوسر  تسا  امـش  ناـیم  رد  ادـخ و  ياـهتیآ  امـش  رب  دوشیم  هدـناوخ  امـش  دـیوشیم و  رفاـک  هنوگچ  و 

(101  ) تسار هارب  هتفای  تیاده  تقیقحب 
(102  ) ناناملسم امش  رگم و  هّتبلا  دیریمن  شندیسرت و  يازس  ادخ  زا  دیسرتب  دیدیورگ  هک  یناسک  نآ  يا 

ناتاهلد نایم  داد  تفلا  سپ  نانمـشد  دیدوب  نوچ  امـش  رب  ار  ادخ  تمعن  دینک  دای  دیوشن و  قّرفتم  همه و  ادـخ  هتـشرب  دـیوش  کّسمتم  و 
امـش يارب  ادـخ  دـنکیم  ناـیب  نینچمه  نآ  زا  ار  امـش  دـیناهر  سپ  شتآ  زا  یکاـغم  هراـنک  رب  دـیدوب  ناردارب و  شتمعنب  دـیدیدرگ  سپ 

(103  ) دیبای هار  امش  هک  دشاب  ار  شیاهتیآ 
ناراگتـسار دنناشیا  هورگ  نآ  رکنم و  زا  دـننکیم  یهن  یبوخب و  دـننک  رما  یبوخ و  يوسب  دـنناوخب  هک  یعمج  امـش  زا  دنـشاب  هک  دـیاب  و 

(104)
یباذـع تسا  اهنآ  يارب  زا  هورگ  نآ  اـهتّجح و  ار  ناـشیا  دـمآ  هچنآ  زا  سپ  دـندرک  فـالتخا  دـندش و  قّرفتم  هک  ناـنآ  دـننام  دیـشابن  و 

(105  ) گرزب
دیدش رفاک  ایآ  ناشیا  ياهیور  دش  هایس  هک  نانآ  اّما  سپ  ییاهیور  دوش  هایس  ییاهیور و  دوش  دیفس  هک  يزور 

62 ص : نآرق ، همجرت 
(106  ) دیدشیم رفاک  دیدوب  هچنآ  ببسب  ار  باذع  دیشچب  سپ  ناتنامیا  زا  سپ 

(107  ) دننادواج نآ  رد  ناشیا  ادخ  تمحر  رد  دنشاب  سپ  ناشاهیور  دش  دیفس  هک  نانآ  اّما  و 
(108  ) نایناهج يارب  زا  یمتس  دنک  هدارا  هک  ادخ  تسین  یتسارب و  وت  رب  ار  نآ  میناوخیم  تسا  ادخ  ياهتیآ  نیا 

(109  ) اهراک ددرگ  زاب  ادخ  يوسب  تسا و  نیمز  رد  هچنآ  اهنامسآ و  رد  هچنآ  تسار  ادخ  رم  و 
يدندیورگ رگا  ادخب و  دیورگیم  هتـسیاشان و  زا  دیرادیم  زاب  یبوخب و  دیئامرفیم  نامدرم  يارب  زا  دش  هدروآ  نوریب  هک  یتّما  رتهب  دـیتسه 

(110  ) دننانامرفان ناشیا  نیرتشیب  دنناگدنورگ و  ناشیخ  رب  ار  ناشیا  رم  رتهب  يدوب  هنیآ  ره  باتک  لها 
(111  ) دنوشیمن هداد  ترصن  سپ  ار  اهتشپ  امشب  دننادرگیم  امش  اب  دننکیم  رازراک  رگا  يرازآ و  كدنا  رگم  ار  امش  دنناسریمن  ررض 
ناشیا رب  دش  هدز  ادخ و  زا  یبضغب  دنتـشگ  زاب  نامدرم و  زا  راهنز  ادخ و  زا  يراهنزب  رگم  دنوش  هتفای  اجک  ره  يراوخ  ناشیا  رب  دـش  هدز 
دندوب دندرک و  ینامرفان  هکنآب  نآ  قحانب  ار  ناربمغیپ  دنتـشکیم  ادخ و  ياهتیآب  دندشیم  رفاک  دندوب  ناشیا  هک  تسا  نیاب  نآ  یگدنامرد 

(112  ) دنتشذگیم رد  ّدح  زا 
(113  ) دننکیم هدجس  ناشیا  بش و  تاقوا  ار  ادخ  ياهتیآ  دنناوخیم  هداتسیا  دنشاب  یهورگ  باتک  لها  زا  ناسکی  دنتسین 

تاریخ  رد  دنباتشیم  هتسیاشان و  زا  دنرادیم  زاب  یبوخب و  دنیامرفیم  نیسپزاب و  زور  ادخب و  دنورگیم 
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63 ص : نآرق ، همجرت 
(114  ) دنناگتسیاش زا  هورگ  نآ  و 

تسناراکزیهرپ  رب  اناد  ادخ  ار و  نآ  زگره  دنوشیمن  هدرک  یساپسان  سپ  یبوخ  زا  دننکیم  ار  هچنآ  و 
دنـشتآ لها  هورگ  نآ  ار و  يزیچ  ادـخ  زا  ناشنادـنزرف  هن  ناشاهلام و  ناشیا  زا  دـنکن  تیافک  زگره  دـندش  رفاـک  هک  اـهنآ  هک  یتسردـب 

(116  ) دننادیواج نآ  رد  ناشیا 
متـس هک  یموق  رازتشکب  دسرب  هک  تخـس  يامرـس  دشاب  نآ  رد  هک  تسیداب  ناتـساد  نوچ  ایند  یناگدنز  نیا  رد  دننک  قافنا  هچنآ  لثم 

(117  ) دندرکیم متس  ناشاهدوخ  رب  نکیل  ادخ و  ار  ناشیا  درکن  متس  ار و  نآ  درک  دوبان  سپ  ناشاهدوخ  رب  دندرک 
رهاظ قیقحتب  ار  امش  نتشاد  جنر  دنتشاد  تسود  داسف  رد  امش  اب  دننکیمن  یهاتوک  ناتریغ  زا  زارمه  دیریگم  دندیورگ  هک  یناسک  نآ  يا 

امش دیشاب  رگا  ار  اهتیآ  امـش  يارب  میدرک  نایب  قیقحتب  تسا  رتگرزب  ناشیا  ياههنیـس  راد و  ناهنپ  هچنآ  ناشیا و  ياهنهد  زا  ینمـشد  دش 
(118  ) لقعب دیبایرد  هک 

ار امش  دندرک  تاقالم  نوچ  شاهمه و  باتکب  دیورگیم  ار و  امش  دنرادن  تسود  ار و  ناشیا  دیراد  تسود  هک  دیئاهنآ  امش  دیـشاب  هاگآ 
تسا اناد  ادخ  هک  یتسردب  ناتمشخب  دیریمب  وگب  مشخ  زا  ار  ناتـشگنا  رـس  امـش  رب  دندیزگ  دندرک  تولخ  نوچ  میدروآ و  نامیا  دنتفگ 

(119  ) اههنیس رارساب 
امش دناسریمن  ررض  دیزیهرپب  دینک و  ربص  رگا  نآب و  دنوشیم  داش  يدب  ار  امش  دسر  رگا  ناشدیآیم و  دب  یبوخ  ار  امـش  دینکیم  ّسم  رگا 

(120  ) تسا هدنسر  ارف  دننکیم  هچنآب  ادخ  هک  یتسردب  يزیچ  ناشیا  رگم  ار 
(121  ) تسا اناد  ياونش  ادخ  رازراک و  يارب  اهنمیشن  رد  ار  ناگدنورگ  يدرگیم  اّیهم  تلها  زا  دادماب  یتفر  نوریب  هک  یماگنه  و 

نوچ 
64 ص : نآرق ، همجرت 

(122  ) ناگدنورگ دننک  لّکوت  دیاب  سپ  ادخ  رب  ناشروای و  دوب  ادخ  دننک و  یلد  دب  هک  امش  زا  هورگ  ود  دندرک  دصق 
(123  ) دینک رکش  امش  هک  دشاب  ادخ  زا  دیسرتب  سپ  نالیلذ  دیدوب  امش  ردب و  رد  ادخ  ار  امش  درک  يرای  قیقحتب  و 

ورف هکئـالم  زا  رازه  هـسب  ناـتراگدرورپ  ار  امـش  دـنک  ددـم  هـک  ار  امـش  دـنکیمن  تیاـفک  اـیآ  ار  ناگدـنورگ  رم  یتـفگیم  هـک  یماـگنه 
(124  ) ناگداتسرف

هکئالم زا  رازه  جنپ  هب  ناتیادخ  ار  امش  دنک  دادما  نیا  دننک  تسار  دوخ  رب  تامالع  هک  ار  امـش  دیئایب  دیزیهرپب و  دینک و  ربص  رگا  يرآ 
(125  ) ناگدننک ناشن 

بلاـغ يادـخ  دزن  زا  رگم  ترـصن  تسین  نآـب و  ناـتاهلد  دوش  نئمطم  هکنآ  يارب  زا  امـش و  يارب  تراـشب  رگم  ادـخ  ار  نآ  دـینادرگن  و 
(126  ) رادرک تسرد 

(127  ) نادیمون دندرگرب  سپ  ار  ناشیا  دنک  راسنوگن  ای  دندش  رفاک  هک  نانآ  زا  ار  هراپ  دنک  عطق  ات 
(128  ) دنناراکمتس ناشیا  هک  یتسردب  سپ  ار  ناشیا  دنک  باذع  ای  ناشیا  زا  دریذپ  رد  ای  يزیچ  رما  زا  ار  وت  رم  تسین 

ادـخ دـهاوخ و  هک  ار  نآ  دـنکیم  باذـع  دـهاوخ و  هک  ار  نآ  رم  دزرمآـیم  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هـچنآ  تـسار  ادـخ  رم  و 
(129  ) تسنابرهم هدنزرمآ 

(130  ) دیوش راگتسر  امش  هک  دشاب  ادخ  زا  دیسرتب  هدوزفا و  مه  رب  ياهتب  دایز  ار  ابر  دیروخم  دیدروآ  نامیا  هک  یناسک  نآ  يا 
(131  ) نارفاک يارب  هدش  اّیهم  هک  یشتآ  زا  دیسرتب  و 

(132  ) دیوش هدرک  تمحر  امش  هک  دشاب  ار  لوسر  ادخ و  دیربنامرف  و 
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هدش  ایهم  هک  تسا  نیمز  اهنامسآ و  شضرع  هک  یتشهب  دوخ و  راگدرورپ  زا  شزرمآ  يوسب  دیباتشب  و 
65 ص : نآرق ، همجرت 

(133  ) ناراکزیهرپ يارب 
ار ناراکوکین  دراد  تسود  ادـخ  نامدرم و  زا  ناگدـننک  وفع  مشخ و  ناگدـنروخ  ورف  یـشوخان و  یـشوخ و  رد  دـننکیم  قافنا  هک  نانآ 

(134)
هک تسیک  ناشناهانگ و  يارب  دندومن  رافغتـسا  سپ  ار  ادخ  دندرک  دای  ناشاهدوخ  رب  دندرک  متـس  ای  یتسیاشان  دـندرک  نوچ  هک  نانآ  و 

(135  ) دننادیم ناشیا  دندرک و  هچنآ  رب  دندومنن  رارصا  ادخ و  زج  ار  ناهانگ  دزرمایب 
تـسا وکین  نا و  رد  ناینادواج  اهرهن  ناشریز  زا  دوریم  هک  تسا  ییاهتـشهب  ناشراگدرورپ و  زا  تسا  یـشزرمآ  ناشیا  شاداـپ  هورگ  نآ 

(136  ) ناگدننک راک  دزم 
(137  ) ناگدننک بیذکت  ماجنا  دوب  هنوگچ  دیرگنب  سپ  نیمز  رد  دینک  ریس  سپ  ییاهتّنس  امش  زا  شیپ  تشذگ  تقیقحب 

(138  ) ناراکزیهرپ يارب  زا  تسا  يدنپ  تیاده و  نامدرم و  يارب  تسا  ینایب  نیا 
(139  ) ناگدنورگ دیشاب  رگا  دینارترب  امش  دیدرگن و  نیگهودنا  دیوشم و  تسس  و 

يارب زا  نامدرم  نایم  تبونب  ناشمینادرگیم  اهزورنیا  نآ و  دـننام  یتحارج  ار  موق  درک  ّسم  قیقحتب  سپ  یتحارج  ار  امـش  دـنک  ّسم  رگا 
(140  ) ار ناراکمتس  درادن  تسود  ادخ  ناهاوگ و  امش  زا  دریگب  دندروآ و  نامیا  هک  ار  نانآ  ادخ  دنادب  هکنآ 

(141  ) ار نارفاک  دهاکب  دندروآ و  نامیا  هک  ار  نانآ  ادخ  دنک  صلاخ  هک  نانآ  يارب  زا  و 
ناگدننک ربص  دنادب  هکنآ  ای  امـش  زا  دندرک  هدهاجم  هک  ار  اهنآ  ادخ  دشاب  هدرکن  ادج  زونه  ار و  تشهب  دیوشیم  لخاد  هک  دیتشادنپ  ایآ 

(142  ) ار
تقیقحب  سپ  ار  وا  دینک  تاقالم  هکنآ  زا  شیپ  ار  گرم  دیدرکیم  وزرآ  دیدوب  هک  یتسردب  و 

66 ص : نآرق ، همجرت 
(143  ) دیدرکیم رظن  امش  ار و  وا  دیدید 

رب دـیتشگیم  رب  دوب  هدـش  هتـشک  اـی  دوب  هدرم  رگا  سپ  اـیآ  نـالوسر  وا  زا  شیپ  دناهتـشذگ  قـیقحتب  یلوـسر  رگم  ص )  ) دّـمحم تسین  و 
ار ناراذگرکـش  ادخ  دنیازـس  يدوزب  يزیچ و  هنوگچیه  ادخ  دناسریمن  ررـض  زگره  سپ  شاهنـشاپ  ود  رب  ددرگ  رب  هک  ره  ناتاههنـشاپ و 

(144)
دهاوخیم هک  ره  نآ و  زا  شمیهدیم  ار  ایند  باوث  دهاوخیم  هک  ره  ةّدملا و  نّیعم  یباتک  ادخ  نذاب  رگم  دریمب  هک  ار  یـسفن  رم  دشابیمن  و 

(145  ) ارناراذگرکش میهد  ازج  يدوزب  نآ و  زا  شمیهدیم  ار  ترخآ  باوث 
دندشن و فیعـض  ادخ و  هار  رد  ار  ناشیا  دیـسر  هچنآ  رم  دندرکن  یتسـس  سپ  رایـسب  نایهاپـس  وا  اب  دندرک  رازراک  هک  يربمغیپ  زا  اسب  و 

(146  ) ار نایابیکش  دراد  تسود  ادخ  دندرکن و  ینتورف 
ياهمدق راد  تباث  نامراک و  رد  ار  نامنتـشذگ  ّدح  زا  ار و  ام  ناهانگ  ام  يارب  زرمایب  ام  راگدرورپ  يا  دنتفگ  هکنآ  زج  ناشراتفگ  دوبن  و 

(147  ) نارفاک هورگ  رب  ار  ام  نک  يرای  ار و  ام 
(148  ) ناراک وکین  دراد  تسود  ادخ  ترخآ و  باوث  یبوخ  ایند و  باوث  ادخ  ناشداد  سپ 

ناراکنایز دـیدرگ  سپ  ناتاههنـشاپ  رب  ار  امـش  دـننادرگ  رب  دـندش  رفاک  هک  ار  اهنآ  دـیرب  نامرف  رگا  دـیدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  نآ  يا 
(149)

(150  ) ناگدننک يرای  نیرتهب  تسا  وا  امش و  رایتخا  بحاص  تسا  ادخ  هکلب 
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هاگیاج یتّجح و  نآب  هدشن  هداتـسرف  هک  ماد  ام  ادخب  دنروآ  كرـش  هچنآب  ار  سرت  دندش  رفاک  هک  نانآ  ياهلد  رد  میزادنا  هک  دشاب  دوز 
(151  ) ناراکمتس هاگیاج  تسا  دب  تسا و  شتآ  ناشیا 

ات شنذا  اب  ار  اهنآ  دیتشکیم  کباچ  نوچ  ار  دوخ  هدعو  ادخ  امش  اب  درک  تسار  هک  یتسردب  و 
67 ص : نآرق ، همجرت 

هک تسا  یـسک  امـش  زا  دیتشاد  تسود  هچنآ  امـشب  دومن  هکنآ  زا  سپ  دیدرک  ینامرفان  رما و  رد  دیدرک  هعزانم  دیدرک و  یلد  دـب  نوچ 
درک وفع  هک  یتسردب  ار و  امش  دیامزایب  ات  ناشیا  زا  ار  امش  دینادرگ  سپ  ار  ترخآ  دهاوخیم  هک  تسا  یسک  امـش  زا  ار و  ایند  دهاوخیم 

(152  ) ناگدنورگ رب  لضف  بحاص  تسا  ادخ  امش و  زا 
نیگهودنا ات  یمغب  یمغ  ار  امـش  داد  ازج  سپ  ناتبقع  رد  ار  امـش  دناوخیم  لوسر  يدـحا و  رب  دیداتـسیایمن  دـیتفریم و  رود  هک  یماگنه 

(153  ) دینکیم هچنآب  تسا  هاگآ  ادخ  ار و  امش  دیسر  هچنآ  هن  امش و  زا  دش  توف  هچنآ  رب  دیوشن 
ار ناـشیا  دوـب  هتخادـنا  مغب  تقیقحب  هک  هفیاـط  امـش و  زا  ار  هفیاـط  تفرگیم  ورف  هک  یکنیپ  ینمیا  مـغ  زا  سپ  امـش  رب  داتـسرف  ورف  سپ 
نآ همه  رما  هک  یتسردب  وگب  يزیچ  چیه  رما  زا  ار  ام  رم  دشاب  ایآ  دـنتفگیم  ّتیلهاج  نامگ  ار  ّقح  ریغ  ادـخب  دـندربیم  نامگ  ناشاهدوخ 

هتـشک يزیچ  رما  زا  ار  اـم  رم  يدوـب  رگا  دـنیوگیم  وـت  يارب  زا  دـننکیمن  راکـشآ  ار  هچنآ  ناشاهـسفن  رد  دـنرادیم  ناـهنپ  تسار  ادـخ  رم 
دیامزایب ات  ناشهاگنتشک و  ات  لتق  ناشیا  رب  دوب  هدش  هتـشون  هک  نانآ  دندمآیم  هنیآ  ره  ناتاههناخ  رد  دیدوبیم  رگا  وگب  اجنیا  رد  میدشیمن 

(154  ) اههنیس رارساب  تسا  اناد  ادخ  تسا و  امش  ياهلد  رد  هچنآ  دنادرگ  صلاخ  ات  تسا و  امش  ياههنیس  رد  ار  هچنآ  ادخ 
ببـسب میجر  وید  ناشدـینازغل  تسین  نیا  زج  تعامج  ود  دـندش  يورب  يور  هک  يزور  امـش  زا  دـندینادرگ  تشپ  هک  نانآ  هک  یتسردـب 

ادخ درک  وفع  هک  یتسردب  دندرک و  بسک  هچنآ  زا  یخرب 
68 ص : نآرق ، همجرت 

(155  ) تسا رابدرب  هدنزرمآ  ادخ  هک  یتسردب  ناشیا  زا 
دندوب ای  نیمز  رد  دـندرکیم  رفـس  نوچ  ناشناردارب  رم  دـنتفگ  دـندش و  رفاک  هک  نانآ  دـننام  دیـشابم  دـیدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  نآ  يا 

دناریمیم و دنکیم و  هدنز  ادخ  ناشاهلد و  رد  ترـسح  ار  نآ  ادخ  دـنادرگب  ات  دـندشیمن  هتـشک  دـندرمیمن و  ام  دزن  دـندوبیم  رگا  نایزاغ 
(156  ) تسا انیب  دینکیم  هچنآب  ادخ 

(157  ) دننکیم عمج  هچنآ  زا  تسا  رتهب  یتمحر  ادخ و  زا  یشزرمآ  هنیآ  ره  دیدرم  ای  ادخ و  هار  رد  دیدش  هتشک  رگا  و 
(158  ) دیوشیم روشحم  ادخ  يوسب  هنیآ  ره  دیدش  هتشک  ای  دیدرم  رگا  و 

زا رذگ  رد  سپ  وت  یلاوح  زا  دندشیم  هدنکارپ  هنیآ  ره  لد  تخـس  يوخ  دب  يدوب  رگا  ار و  ناشیا  رم  يدرک  یمرن  ادـخ  زا  یتمحرب  سپ 
ادـخ هک  یتسردـب  ادـخ  رب  نک  لّـکوت  سپ  يدرک  مزع  نوچ  سپ  راـک  رد  اـهنآ  اـب  نک  تروشم  ار و  ناـشیا  رم  هاوخ  شزرمآ  ناـشیا و 

(159  ) ار ناگدننک  لّکوت  دراد  تسود 
وا و دعب  زا  ار  امش  دنکیم  يرای  هک  تسیک  سپ  ار  امش  دراذگیماو  رگا  ار و  امـش  رم  هدننک  هبلغ  تسین  سپ  ادخ  ار  امـش  دنک  يرای  رگا 

(160  ) ناگدنورگ دننک  لّکوت  دیاب  سپ  ادخ  رب 
ینت ره  دوش  هداد  مامت  سپ  زیختـسر  زور  هدرک  تنایخ  هچنآ  اـب  دـیایب  دـنک  تناـیخ  هک  یـسک  دـنک و  تناـیخ  هک  ار  ربمغیپ  رم  تسین  و 

(161  ) دنوشن هدرکمتس  ناشیا  هدرک و  بسک  هچنآ  يازج 
تـسا دـب  تسخزود و  وا  هاگیاج  ادـخ و  زا  یمـشخب  درک  تشگزاب  هک  تسیـسک  نوچ  ار  ادـخ  ياضر  درک  يوریپ  هک  یـسک  سپ  اـیآ 

(162  ) تشگزاب ياجنآ 
(163  ) دننکیم هچنآب  تسا  انیب  ادخ  ادخ و  دزن  دنااههبترم  ناشیا 
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كاپ ار و  وا  ياهتیآ  ناشیا  رب  دناوخب  هک  ناشاهدوخ  زا  یلوسر  ناشیا  رد  تخیگنا  رب  نوچ  ناگدنورگ  رب  ادخ  تشاذـگ  ّتنم  تقیقحب 

(164  ) نشور یهارمگ  رد  هنیآ  ره  شیپ  رد  دندوب  هچ  رگا  ار و  تمکح  باتک و  ناشدزومایب  ناشدنک و 
یتسردب ناتاهدوخ  دزن  زا  دشاب  نآ  وگب  نیا  دوب  اجک  زا  دیتفگ  ار  نادنچ  ود  دیدیناسر  تقیقحب  هک  یتبیـصم  ار  امـش  دیـسر  نوچ  ایآ و 

(165  ) تسا اناوت  يزیچ  همه  رب  ادخ  هک 
(166  ) ار ناگدنورگ  دنادب  ات  تسا و  ادخ  نذاب  سپ  تعامج  ود  دندش  وربور  هک  يزور  ار  امش  دیسر  هچنآ  و 

میتسنادـیم رگا  دـنتفگ  دـینک  عفد  ای  ادـخ  هار  رد  دـینک  رازراک  دـیئایب  هک  ار  ناشیا  رم  دـش  هتفگ  دـندرک و  قافن  هک  ار  نانآ  دـنادب  اـت  و 
هچنآ ناشاهندـب  دـنتفگیم  ار  نامیا  رم  ناشیا  زا  دـندوب  رتکیدزن  زور  نآ  ار  رفک  رم  اـهنآ  ار  امـش  میدرک  تعباـتم  هنیآ  ره  ندرک  رازراـک 

(167  ) دنرادیم هدیشوپ  هچنآب  تسا  رتاناد  ادخ  ناشاهلد و  رد  تسین 
رگا ار  گرم  ناتاهدوخ  زا  دـینک  عفد  سپ  وگب  دـندشیمن  هتـشک  دـندرکیم  ام  تعاطا  رگا  دنتـسشن  ار و  ناـشناردارب  رم  دـنتفگ  هک  ناـنآ 

(168  ) نایوگتسار دیتسه 
(169  ) دنوشیم هداد  يزور  ناشراگدرورپ  دزن  دنناگدنز  هکلب  ناگدرم  ادخ  هار  رد  دندش  هتشک  هک  ار  نانآ  هّتبلا  دیرادنپن  و 

رب ینوخ  تسین  هکنیا  ناشیا  دعب  زا  ناشیاب  دناهدشن  قحلم  هک  یناسکب  دـننکیم  ینامداش  دوخ و  لضف  زا  ادـخ  ناشداد  هچنآب  دـننانامداش 
(170  ) دنوش كانهودنا  ناشیا  هن  ناشیا و 

یتمعنب  دننکیم  ینامداش 
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(171  ) ار ناگدنورگ  دزم  دنکیمن  عیاض  ادخ  هک  یتسردب  یلضف و  ادخ و  زا 
دندش راکزیهرپ  ناشیا و  زا  دـندرک  ییوکین  هک  نانآ  يارب  زا  تحارج  ناشیاب  ندیـسر  دـعب  زا  ار  لوسر  ادـخ و  دـننکیم  تباجا  هک  نانآ 

(172  ) تسگرزب يدزم 
ار ناشیا  دوزفا  سپ  ناشیا  زا  دیسرتب  سپ  امـش  يارب  زا  دندش  عمج  قیقحتب  مدرم  هک  یتسردب  نامدرم  ار  ناشیا  رم  تفگ  هک  یناسک  نآ 

(173  ) تسیراذگراک بوخ  ادخ و  ار  ام  تسا  سب  دنتفگ  نامیا و 
(174  ) گرزب تسا  یلضف  بحاص  ادخ  ار و  ادخ  يدونشخ  دندرک  يوریپ  يدب و  ناشدرکن  ّسم  یلضف  ادخ و  زا  یتمعنب  دنتشگرب  سپ 

(175  ) ناگدنورگ دیتسه  رگا  نم  زا  دیسرتب  ناشیا و  زا  دیسرتم  سپ  ار  شناتسود  دیناسرتیم  ناطیش  هکنآ  دوبن  نیا  زج 
دنادرگن هک  ادخ  دهاوخیم  يزیچ  ار  ادخ  دـنناسریمن  ررـض  ناشیا  هک  یتسردـب  رفک  رد  دنباتـشیم  هک  نانآ  تدـنزاسن  نیگهودـنا  دـیاب  و 

(176  ) گرزب یباذع  تسناشیا  يارب  زا  ترخآ و  رد  هرهب  ناشیا  يارب 
(177  ) درد رپ  تسیباذع  اهنآ  يارب  يزیچ و  ار  ادخ  دنناسریمن  ررض  هّتبلا  نامیاب  ار  رفک  دندیرخ  هک  نانآ  هک  یتسردب 

ات رگم  ار  ناشیا  مهدـیمن  تلهم  ناشاهدوخ  يارب  تسا  رتهب  ار  ناشیا  ام  نداد  تلهم  هک  دـندش  رفاـک  هک  اـهنآ  هّتبلا  رادـنپن ز  هک  دـیاب  و 
(178  ) هدننک راوخ  یباذع  تسا  ناشیا  يارب  ار و  هانگ  دننک  دایز 

بیغ رب  ار  امش  دنادرگ  علّطم  هک  ادخ  دشابن  هزیکاپ و  زا  ار  دیلپ  دزاس  ادج  ات  دینارب  امـش  هچنآ  رب  ار  ناگدنورگ  دراذگاو  هک  ادخ  دشابن 
شنالوسر  ادخب و  دیورگب  سپ  دهاوخیم  ار  هک  ره  شنالوسر  زا  دنیزگیم  رب  ادخ  نکیل  و 

71 ص : نآرق ، همجرت 
(179  ) گرزب تسیدزم  ار  امش  سپ  دیزیهرپب  دیوگب و  رگا  و 

ناشیا رم  تسا  رتدب  نآ  هکلب  ار  ناشیا  رم  تسا  رتهب  نآ  هک  شلـضف  زا  ادخ  ار  ناشیا  داد  هچنآب  دنزرویم  لخب  هک  نانآ  دـنرادنپن  دـیاب  و 
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انیب دینکیم  هچنآب  ادخ  نیمز و  اهنامسآ و  ثاریم  تسار  ادخ  رم  زیخاتـسر و  زور  نآب  دندرک  یلیخب  ار  هچنآ  دنوش  هدرک  قوط  يدوزب  ار 
(180  ) هاگآ تسا و 

دنتفگ و هچنآ  میسیونب  هک  دشاب  دوز  مینازاین  یب  ام  تسجاتحم و  ادخ  هک  یتسردب  دنتفگ  هک  یناسک  نآ  راتفگ  ادخ  دینـش  هک  یتسردب 
(181  ) ار نازوس  شتآ  باذع  دیشچب  میئوگ  ّقحانب و  ار  ناربمغیپ  ناشنتشک 

ار ناگدنب  رم  راکمتس  تسین  ادخ  هکنآ  امش و  ياهتسد  داتسرف  شیپ  هک  تسیزیچ  نآ  ببسب  نآ 
تقیقحب وگب  شتآ  شدروخب  هک  ینابرق  ام  يارب  دروایب  هکنآ  اـت  یلوسرب  میراـین  ناـمیا  هک  اـم  اـب  درک  دـهع  ادـخ  هک  دـنتفگ  هک  ناـنآ 

(183  ) نایوگتسار دیتسه  رگا  ار  ناشیا  دیتشک  ارچ  سپ  دیتفگ  هچنآ  اب  تازجعم و  اب  نم  زا  شیپ  نالوسر  ار  امش  دندمآ 
باتک اـهروبز و  تازجعم و  اـب  دـندمآ  هک  وت  زا  شیپ  دـنچ  ینـالوسر  دـندش  هدرک  بیذـکت  تقیقحب  سپ  ارت  دـننک  بیذـکت  رگا  سپ 

(184  ) هدننک نشور 
رد شتآ و  زا  دـش  هدرک  رود  هکنآ  سپ  تماـیق  زور  ار  ناـتاهرجا  دـیوشیم  هداد  ماـمت  تسین  نـیا  زج  ار و  گرم  تـسا  هدنـشچ  ینت  ره 

(185  ) بیرف عاتم  رگم  ایند  یناگدنز  تسین  دیسر و  دارمب  سپ  تشهبب  دش  هدروآ 
زا امش و  زا  شیپ  ار  باتک  دندش  هداد  هک  نانآ  زا  دینش  دیهاوخ  هنیآ  ره  ناتاهسفن و  ناتاهلام و  رد  دیوشیم  هدومزآ  هنیآ  ره 

72 ص : نآرق ، همجرت 
(186  ) تسا روما  مزع  زا  نآ  هک  یتسردب  سپ  دیزیهرپب  دینک و  ربص  رگا  رایسب و  شوخان  دندروآ  كرش  هک  نانآ 

سپ ار  نآ  دنــشوپن  مدرم و  يارب  ار  نآ  دـننک  ناـیب  هـنیآ  ره  هـک  ار  باـتک  دـندش  هداد  هـک  ناـنآ  ناـمیپ  ادــخ  تـفرگ  هـک  یماـگنه  و 
(187  ) دنریگیم ضوع  هچنآ  تسدب  سپ  ار  كدنا  ياهب  نآب  دنتفرگ  ضوع  ناشاهتشپ و  سپ  شدنتخادنا 

هّتبلا رادنپم  سپ  دنروآیمن  اجب  هک  يزیچب  دـنوش  هدوتـس  هک  دـنرادیم  تسود  دـندروآ و  هچنآب  دـنوشیم  داش  هک  یناسک  نآ  هّتبلا  رادـنپم 
(188  ) كاندرد یباذع  تسناشیا  يارب  زا  باذع و  زا  يراگتسر  ماقم  رد  ار  ناشیا 
(189  ) تسا اناوت  زیچ  همه  رب  ادخ  نیمز و  اهنامسآ و  یهاشداپ  تسا  ار  ادخ  رم  و 

(190  ) ار درخ  نابحاص  رم  تسا  اهتیآ  هنیآ  ره  زور  بش و  فالتخا  نیمز و  اهنامسآ و  ندیرفآ  رد  هک  یتسردب 
نیا يدیرفاین  ام  راگدرورپ  نیمز  اهنامسآ و  شنیرفآ  رد  دننکیم  هشیدنا  ناشاهولهپ و  رب  هتـسشن و  هداتـسیا و  ار  ادخ  دننکیم  دای  هک  نانآ 

(191  ) شتآ باذع  زا  ار  ام  رادهاگن  سپ  وت  یهّزنم  لطاب  ار 
يرای چیه  ار  ناراکمتس  رم  تسین  ار و  وا  هدرک  راوخ  قیقحتب  سپ  شتآ  رد  ینکیم  لخاد  هک  ار  یـسک  وت  هک  یتسردب  ام  راگدرورپ  يا 

(192  ) ناگدننک
سپ ام  راگدرورپ  میدیورگ  سپ  ناتراگدرورپب  دیورگب  هک  نامیا  يارب  زا  درکیم  ادـن  هدـننک  ادـن  میدینـش  ام  هک  یتسردـب  ام  راگدرورپ 

(193  ) ناکین اب  ار  ام  ناریمب  ار و  ام  ياهیدب  ام  زا  ناشوپ  زاب  ار و  ام  ناهانگ  ام  يارب  زرمایب 
ار هدعو  ینکیمن  فالخ  وت  هک  یتسردب  تمایق  زور  ار  ام  نادرگم  راوخ  تنالوسر و  رب  ار  ام  هداد  هدعو  هچنآ  ار  ام  هدب  ام و  راگدرورپ 

73 ص : نآرق ، همجرت 
سپ تسا  یضعب  زا  ناتیضعب  ینز  ای  يدرم  زا  امش  زا  ار  هدننک  راک  راک  منکیمن  عیاض  هک  ناشراگدرورپ  ار  ناشیا  رم  درک  تباجا  سپ 

رد دـندش  هتـشک  دـندش و  هدرک  رازراک  نم و  هار  رد  دـندش  هدـیناجنر  ناـشراید و  زا  دـندش  هدرک  نوریب  دـندرک و  ترجاـهم  هک  ناـنآ 
ادـخ ادـخ و  دزن  زا  یـشاداپ  اهرهن  ناشریز  زا  دوریم  هک  ییاهتـشهب  رد  ناشمروآیم  رد  هنیآ  ره  ار و  ناشیا  ياهیدـب  ناـشیا  زا  مینارذـگیم 

(195  ) باوث یبوخ  شدزن  دشاب 
(196  ) اهرهش رد  دندش  رفاک  هک  نانآ  دمآ  تفر  ارت  دهد  بیرف  هک  دیابن 
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(197  ) تسیرتسب دب  تسخزود و  ناشیا  نکسم  سپ  كدنا  تسیعاتم 
زا يرـضح  ام  نآ  رد  ناینادواج  اهرهن  ناشریز  زا  دوریم  هک  ییاهتـشهب  تسا  ار  ناشیا  رم  ناشراگدرورپ  زا  دـندرک  زیهرپ  هک  نانآ  نکیل 

(198  ) ناکین يارب  تسا  رتهب  تسا  ادخ  دزن  هچنآ  ادخ و  دزن 
عوشخ ناـشیاب  دـش  هداتـسرف  هچنآ  امـشب و  دـش  هداتـسرف  هچنآ  ادـخب و  دورگیم  هک  تسا  یـسک  هنیآ  ره  باـتک  لـها  زا  هک  یتسردـب  و 

هک یتسردب  ناشراگدرورپ  دزن  ناشدزم  تسا  ار  ناشیا  رم  هورگ  نآ  ار  كدنا  ياهب  ادخ  ياهتیآب  دننکیمن  ضوع  ادخ  يارب  زا  ناگدننک 
(199  ) تسا باسح  دوز  ادخ 

(200  ) دیوش راگتسر  امش  هک  دشاب  ادخ  زا  دیسرتب  دیشاب و  هدامآ  دیزرو و  ییابیکش  دینک و  ربص  دیدیورگ  هک  یناسک  نآ  يا 

ۀّیندملاب تلزن  یه  ۀیا و  نوعبس  ّتس و  ۀئام و و  ءاسّنلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
74 ص : نآرق ، همجرت 

نادرم ات  ود  نآ  لسن  زا  درک  هدـنکارپ  ار و  وا  تفج  نآ  زا  دـیرفآ  نت و  کی  زا  ار  امـش  دـیرفآ  هک  ناتراگدرورپ  زا  دیـسرتب  نامدرم  يا 
(1  ) نابهگن امش  رب  دشاب  ادخ  هک  یتسردب  اهمحر  نآب و  دیوشیم  هدرک  تساوخرد  هک  ییادخ  زا  دیسرتب  ار و  نانز  رایسب و 

(2  ) گرزب هانگ  دشاب  نآ  هک  یتسردب  ناتلاوما  اب  ار  ناشاهلام  دیروخم  هزیکاپ و  لدب  ار  دیلپ  دیهدم  ناشاهلام و  ار  نامیتی  دیهدب  و 
هک دیـسرتب  رگا  سپ  راهچ  هس و  ود و  نانز  زا  ار  امـش  رم  دیآ  شوخ  هچنآ  دینک  حاکن  سپ  نامیتی  رد  دـیزرون  لدـع  هک  دیـسرتب  رگا  و 

(3  ) دینکن لیم  هک  تسا  رتکیدزن  نآ  ناتاهتسد  دشاب  کلام  ار  هچنآ  ای  یکی  سپ  دیزرون  تلادع 
ار نآ  دـیروخب  سپ  لد  زا  نآ  زا  يزیچ  زا  امـش  يارب  زا  دنتـشذگ  یـشوخب  رگا  سپ  رطاخ  بیطب  ینداد  ار  ناشاهرهم  ار  نانز  دـیهدب  و 

(4  ) اراوگ راگزاس 
رم دیئوگب  ناشدیناشوپب و  اهنآ و  زا  ار  ناشیا  دیهد  يزور  شّیعت و  هیام  امـش  يارب  ادخ  دـینادرگ  هک  ار  ناتلاوما  ار  نادرخ  مک  دـیهدم  و 

(5  ) بوخ يراتفگ  ار  ناشیا 
هار زا  ار  نآ  دیروخم  ار و  ناشاهلام  ناشیاب  دینک  میلست  سپ  يدشر  ناشیا  زا  دیتفای  رگا  سپ  حاکنب  دنسرب  نوچ  ات  ار  نامیتی  دیئامزایب  و 

سپ یبوخب  دروخب  دـیاب  سپ  ریقف  دـشاب  هک  ره  درذـگ و  رد  دـیاب  سپ  ینغ  دـشاب  هک  ره  دـنوش و  گرزب  هکنیا  يریگ  شیپ  فارـسا و 
ناشیا  رب  دیریگ  هاوگ  سپ  ار  ناشاهلام  ناشیاب  دیدرک  میلست  نوچ 

75 ص : نآرق ، همجرت 
(6  ) بساحم ادخ  تسیفاک  و 

هچنآ زا  ناکیدزن  ردام و  ردپ و  دنتشاذگ  هچنآ  زا  هرهب  تسا  ار  نانز  رم  ناکیدزن و  نیدلاو و  دنتـشاذگ  هچنآ  زا  هرهب  تسا  ار  نادرم  رم 
(7  ) هدش هدرک  ضرف  هرهب  دشاب  رایسب  ای  نآ  زا  دشاب  مک 

بوخ يراتفگ  ار  ناشیا  رم  دیئوگب  نآ و  زا  ار  ناشیا  دیهدب  سپ  ناگدنامرد  نامیتی و  تبارق و  نابحاص  ار  تمسق  دنوش  رـضاح  نوچ  و 
(8)

دنیوگب دیاب  ادخ و  زا  دنـسرتب  دـیاب  سپ  ناشیا  رب  تشاد  دـنهاوخ  میب  زجاع  نادـنزرف  ناشبقع  زا  دـنراذگب  رگا  هک  نانآ  دنـسرتب  دـیاب  و 
(9  ) تسرد ینتفگ 

شتآ رد  دنوشیم  هتخادنا  يدوزب  ار و  شتآ  رگم  دوخ  ياهمکـش  رد  دنروخیمن  متـسب  ار  نامیتی  ياهلام  دـنروخیم  هک  نانآ  هک  یتسردـب 
(10  ) نازوس
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ثلث ود  تسا  اهنآ  يارب  زا  سپ  ات  ود  قوف  نانز  دنـشاب  رگا  سپ  ّثنؤم  ود  هرهب  دننام  رّکذم  يارب  زا  ناتدالوا  رد  ادخ  ار  امـش  دـیامرفیم 
هچنآ زا  کـی  شــش  ناـشیا  زا  کـی  ره  يارب  زا  ار  شنیدـلاو  رم  فـصن و  تـسا  وا  يارب  زا  سپ  یکی  دـشاب  رگا  دنتــشاذگ و  ار  هـچنآ 
سپ کی  هس  دشاب  ار  وا  ردام  سپ  شنیدلاو  وا  زا  دنرب  ثاریم  يدنزرف و  ار  وا  رم  دشابن  رگا  سپ  يدـنزرف  ار  وا  رم  دـشاب  رگا  دنتـشاذگ 
امـش نارـسپ  امـش و  ناردپ  ینید  ای  نآب  دنکیم  ّتیـصو  هک  یتّیـصو  دـعب  زا  کی  شـش  تسا  ار  وا  ردام  سپ  ناردارب  ار  وا  رم  دـشاب  رگا 

(11  ) راک تسرد  ياناد  دشاب  ادخ  هک  یتسردب  ادخ  زا  تسا  یندرک  ضرف  عفن  هار  زا  ار  امش  رم  دنرتکیدزن  ناشمادک  دینادیمن 
دشابن رگا  امش  ياهتفج  دنتشاذگ  ار  هچنآ  همین  تسار  امش  رم  و 

76 ص : نآرق ، همجرت 
دننکیم ّتیـصو  هک  یتّیـصو  دعب  زا  دنتـشاذگ  هچنآ  زا  عبر  تسار  امـش  رم  سپ  يدنزرف  ار  ناشیا  رم  دشاب  رگا  سپ  يدنزرف  ار  ناشیا  رم 

زا سپ  يدنزرف  ار  امـش  رم  دـشاب  رگا  سپ  يدـنزرف  ار  امـش  رم  دـشابن  رگا  دـیتشاذگ  هچنآ  کی  راهچ  تسا  اهنآ  يارب  زا  ینید و  ای  نآب 
زا دوش  هدرب  ثاریم  هک  يدرم  دشاب  رگا  ینید و  ای  نآب  دینک  ّتیـصو  هک  یتّیـصو  زا  سپ  دـیتشاذگ  هچنآ  زا  کی  تشه  تسا  اهنآ  يارب 

سپ نآ  زا  رتشیب  دنـشاب  رگا  سپ  کی  شـش  تسا  ود  نآ  زا  کی  ره  يارب  سپ  يرهاوخ  ای  يردارب  دـشاب  ار  وا  رم  ینز و  ای  هلالک  ۀـهج 
رابدرب ياناد  ادخ  ادخ و  زا  یتّیـصو  هدنناسر  ررـض  ریغ  ینید  ای  نآب  دوشیم  هدرک  ّتیـصو  هک  یتّیـصو  دعب  زا  کی  هس  رد  دننازابنا  ناشیا 

(12  ) تسا
نآ رد  ناینادواج  اهرهن  اهنآ  ریز  زا  دوریم  هک  ییاهتـشهب  ار  وا  دنک  لخاد  ار  شلوسر  ادخ و  درب  نامرف  هک  ره  تسا و  ادخ  ياهّدـح  نیا 

(13  ) گرزب یبایماک  تسنآ  و 
تـسا وا  يارب  زا  نآ و  رد  دشاب  دیواج  هک  شتآ  رد  ار  وا  دروآ  رد  وا  ياهّدح  زا  درذگ  رد  ار و  وا  لوسر  ادخ و  دنک  ینامرفان  هک  ره  و 

(14  ) هدننک راوخ  یباذع 
اههناخ رد  ناشدیراد  هاگن  سپ  دنداد  تداهـش  رگا  سپ  امـش  زا  ات  راهچ  ناشیا  رب  دیبلط  هاوگ  سپ  ناتنانز  زا  يدب  راک  دننک  هک  نانآ  و 

(15  ) یهار ناشیا  يارب  زا  ادخ  دهد  رارق  ای  گرم  ناشدرادرب  ات 
ناشیا زا  دینارذگب  سپ  دندرک  کین  راک  دندرک و  هبوت  رگا  سپ  ار  ناشیا  دینک  رازآ  سپ  امـش  زا  ار  دب  راک  دـننکیم  هک  سک  ود  نآ  و 

(16  ) نابرهم ریذپ  هبوت  دشاب  ادخ  هک  یتسردب 
ینتفریذپ  هبوت  هک  تسین  نیا  زج 

77 ص : نآرق ، همجرت 
ياناد ادخ  دشاب  ناشیا و  زا  ادخ  دریذپیم  هبوت  اهنآ  سپ  کیدزن  زا  دننکیم  هبوت  سپ  ینادانب  ار  دب  دننکیم  هک  نانآ  يارب  زا  تسا  ادخ  رب 

(17  ) رادرک تسرد 
هن نونکا و  مدرک  هبوت  نم  هک  یتسردب  دیوگیم  گرم  ار  ناشیکی  دوش  رـضاح  نوچ  ات  ار  ناهانگ  دننکیم  هک  نانآ  يارب  زا  هبوت  تسین  و 

(18  ) كاندرد یباذع  ناشیا  يارب  زا  میاهدرک  هدامآ  هورگ  نآ  نارفاک  دنناشیا  دنریمیم و  هک  نانآ 
هچنآ زا  هراپ  دـیربب  هک  ار  اـهنآ  دـینکم  عنم  هارکاـب و  ناـنز  زا  دـیرب  ثاریم  هک  ار  امـش  رم  تسین  لـالح  دـیاهدیورگ  هک  یناـسک  نآ  يا 
دیاش سپ  ناشیا  زا  دیشاب  هتـشادن  شوخ  رگا  سپ  یبوخب  ناشدینک  ترـشاعم  ارسراکـشآ و  يدب  راک  دننک  هکنآ  رگم  ار  اهنآ  دیاهداد 

(19  ) رایسب ریخ  نآ  رد  ادخ  دنادرگب  ار و  يزیچ  دیراد  شوخان  هک 
ار نآ  دـیریگیم  ایآ  ار  يزیچ  نآ  زا  دـیریگم  سپ  رایـسب  لام  ار  ناشیکی  دیـشاب  هداد  یتفج و  ياـجب  یتفج  نداد  ضوع  دـیتساوخ  رگا  و 

(20  ) راکشآ يدب  نتسب و  غرودب 
(21  ) تخس نامیپ  امش  زا  دنتفرگ  یخرب و  هب  امش  زا  یخرب  هدیسر  تقیقحب  ار و  نآ  دیریگیم  هنوگچ  و 
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دب ینمـشد و  تشز و  يراک  دشاب  نآ  هک  یتسردب  تشذگ  قیقحتب  هچنآ  رگم  نانز  زا  ناتناردـپ  دـندرک  حاکن  ار  هچنآ  دـینکم  حاکن  و 
(22  ) تسا یهار 

نارتخد  ردارب و  نارتخد  ناتاههلاخ و  ناتاههّمع و  ناتنارهاوخ و  امش و  نارتخد  امش و  ناردام  امش  رب  دش  هدرک  مارح 
78 ص : نآرق ، همجرت 

زا ناتاهرانک  رد  دناهتفای  تیبرت  هک  ناتنارتخد  ناتنانز و  ناردام  ندروخ و  ریش  زا  ناتنارهاوخ  ار و  امش  دنداد  ریش  هک  ناتناردام  رهاوخ و 
هک ناتنارـسپ  نانز  امـش و  رب  یهانگ  تسین  سپ  اهنآب  دیـشاب  هدرک  لوخد  هک  دـشاب  هدوبن  رگا  سپ  اهنآب  دیـشاب  هدرک  لوخد  هک  ناتنانز 

(23  ) نابرهم هدنزرمآ  دشاب  ادخ  هک  یتسردب  تشذگ  تقیقحب  هچنآ  رگم  رهاوخ  ود  نایم  دینک  عمج  هکنآ  امش و  ياهتشپ  زا  دنشاب 
هکنآ تسنآ  ياوس  هچنآ  امـش  رب  دش  هدرک  لالح  امـش و  رب  تسادـخ  باتک  ناتاهنیمی  دـش  کلام  ار  هچنآ  رگم  نانز  زا  ناراد  رهوش  و 

ناشاهرهم ناشیاب  دیهدب  سپ  ناشیا  زا  دیدرک  هعتم  ار  هچنآ  سپ  ناگدننک  انز  هن  دیشاب  لالح  نارهوش  هک  ناتاهلامب  دینک  يراگتساوخ 
رادرک تسرد  ياناد  دشاب  ادخ  هک  یتسردـب  بجاو  رهم  دـعب  زا  نآب  دـیدش  یـضار  هچنآ  رد  امـش  رب  یهانگ  تسین  هدـش و  ضرف  هک  ار 

(24)
هک ناتنازینک  زا  ناتاهنیمی  دـش  کلام  هچنآ  زا  سپ  ار  رادـنامیا  دازآ  نانز  دـهاوخ  ینزب  هک  يرگناوتب  امـش  زا  درادـن  تعاطتـسا  هکنآ  و 

ار ناشیا  دیهدب  ناشاهبحاص و  تصخرب  ار  نآ  دـیهاوخ  ینزب  سپ  تسا  یـضعب  زا  ناتیـضعب  ناتنامیاب  تسا  رتاناد  ادـخ  دـنراد و  نامیا 
هتفرگ ینزب  نوچ  سپ  یناهن  ياهرای  ناگدـنریگ  هن  ناراک و  اـنز  هندـب  راـک  زا  دوخ  ناگدـنراد  زاـب  دنـشاب  هک  یتقو  یبوخب  ناـشاهرهم 

ررض زا  دسرت  هک  تسا  یسک  يارب  زا  نآ  باذع  زا  تسا  دازآ  نانز  رب  هچنآ  همین  تسناشیا  رب  سپ  دب  راک  دننک  رگا  سپ  دندش 
79 ص : نآرق ، همجرت 

(25  ) تسنابرهم هدنزرمآ  ادخ  ار و  امش  رم  تسا  رتهب  دینک  ربص  رگا  امش و  زا 
ياناد ادخ  امـش و  زا  دریذپ  هبوت  امـش و  زا  شیپ  دندوب  هک  نانآ  ياهقیرط  ار  امـش  دنک  تیاده  امـش و  يارب  دنک  نایب  هک  ادخ  دهاوخیم 

(26  ) تسا رادرک  تسرد 
(27  ) گرزب یلیم  دینک  لیم  هک  ار  سفن  ياهشهاوخ  دننکیم  يوریپ  هک  اهنآ  دنهاوخیم  امش و  زا  دریذپ  هبوت  هک  دهاوخیم  ادخ  و 

(28  ) ناوتان ناسنا  هدش  هدیرفآ  امش و  زا  دنادرگ  کبس  هک  ادخ  دهاوخیم 
دیـشکم امـش و  زا  يدونـشوخب  یتخورف  دیرخ و  دشاب  هدوب  هکنآ  رگم  قح  انب  ناتنایم  ار  ناتاهلام  دیروخم  دـیدیورگ  هک  یناسک  نآ  يا 

(29  ) نابرهم امشب  دشاب  ادخ  هک  یتسردب  ار  ناتاهدوخ 
(30  ) ناسآ ادخ  رب  نآ  دشاب  شتآ و  رد  شمیزادنیب  هک  دشاب  دوز  سپ  متس  يّدعت و  هار  زا  ار  نآ  دنکیم  هک  یسک  و 

یّلحم رد  ار  امـش  میروایم  رد  ار و  ناتناهانگ  امـش  زا  مینارذـگیم  رد  نآ  زا  دـیوشیم  هدرک  یهن  ار  هچنآ  ياـهریبک  دـیدرکن  نوماریپ  رگا 
(31  ) یمارگ

يارب زا  دـندرک و  بـسک  هـچنآ  زا  هرهب  تـسنادرم  يارب  زا  یخرب  رب  ار  امــش  زا  یخرب  نآـب  ادـخ  هداد  ینوزفا  ار  هـچنآ  دــینکم  وزرآ  و 
(32  ) اناد زیچ  همهب  دشاب  ادخ  هک  یتسردب  شلضف  زا  ار  ادخ  دینک  تساوخ  رد  دندرک و  بسک  هچنآ  زا  هرهب  تسنانز 

ار ناشیا  دـیهدب  سپ  ناتاهنیمی  تسب  نامیپ  هک  یناسک  ناکیدزن و  نیدـلاو و  دنتـشاذگ  هچنآ  زا  نارب  ثاریم  میدـینادرگ  همه  يارب  زا  و 
(33  ) دهاش يزیچ  همه  رب  دشاب  ادخ  هک  یتسردب  ناشیا  هرهب 

80 ص : نآرق ، همجرت 
کین سپ  ناشلاوما  زا  دندرک  قافنا  هچنآب  یـضعب و  رب  ار  ناشیا  یـضعب  ادخ  هداد  ینوزفا  هچنآب  نانز  رب  دـنیاورنامرف  ناراذـگراک  نادرم 
ناشیا ینامرفان  زا  دیـسرتیم  هک  ینانز  نآ  ادخ و  تشادهاگنب  رهوش  ندوبن  رـضاح  تقو  رد  ار  دوخ  دنناگدنرادهاگن  دنناراتـسرپ و  نانز 
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يرازآ هار  ناشیا  رب  دیئوجم  سپ  ار  امـش  دـنربنامرف  رگا  سپ  ناشدـینزب  اههاگباوخ و  رد  اهنآ  زا  دـینک  يرود  ار و  اهنآ  دـیهد  دـنپ  سپ 
(34  ) گرزب رترب  دشاب  ادخ  هک  یتسردب 

يراگزاس ار  ندروآ  ناماسب  دنهاوخب  رگا  نز  ناسک  زا  اریرواد  درم و  ناسک  زا  اریرواد  دـیتسرفب  سپ  ناشنایم  يزاسان  زا  دیـسرتب  رگا  و 
(35  ) هاگآ ياناد  دشاب  ادخ  هک  یتسردب  ناشنایم  ادخ  دهد 

بحاص هیاسمه  ناگدنامرد و  نامیتی و  تبارق و  بحاصب  ندرک و  ییوکین  نیدلاوب  ار و  يزیچ  واب  دیزاسم  کیرـش  ار و  ادخ  دیتسرپب  و 
هک ار  یسک  درادن  تسود  ادخ  هک  یتسردب  ناتاهنیمی  دش  کلام  ار  هچنآ  جاتحم و  رذگ  هار  ولهپ و  رد  هارمه  هناگیب و  هیاسمه  تبارق و 

(36  ) نازان ّربکتم  دشاب 
نارفاک يارب  زا  میاهدرک  اّیهم  شلضف و  زا  ادخ  ناشداد  ار  هچنآ  دنرادیم  ناهنپ  لخب و  هب  ار  نامدرم  دنیامرفیم  دننکیم و  لخب  هک  نانآ  و 

(37  ) هدننک راوخ  یباذع 
ار وا  رم  میجر  وید  دـشاب  هک  یـسک  نیـسپزاب و  زورب  هن  ادـخب و  دـنروآیمن  نامیا  مدرم و  ءایرب  ار  دوخ  ياهلام  دـننکیم  قافنا  هک  ناـنآ  و 

(38  ) تسا یهارمه  دب  سپ  هارمه 
ادخب دندروآیم  نامیا  رگا  ناشیا  رب  دوب  زیچ  هچ  و 

81 ص : نآرق ، همجرت 
(39  ) اناد ناشیاب  ادخ  دشاب  ادخ و  ناشداد  يزور  هچنآ  زا  دندرکیم  قافنا  نیسپزاب و  زور  و 

(40  ) گرزب يدزم  شدزن  زا  دهدیم  شدیازفایم و  ییوکین  دشاب  رگا  هّرذ و  رادقم  دنکیمن  متس  ادخ  هک  یتسردب 
(41  ) دهاش اهنآ  رب  ارت  میدروآ  ار و  يدهاش  یتّما  ره  زا  میرایب  هک  یتقو  دشاب  هنوگچ  سپ 

ادخ زا  دنناشوپیمن  نیمز و  ناشیاب  دوش  هدرک  راومه  شاک  هک  ار  ربمغیپ  دندرک  ینامرفان  دندش و  رفاک  هک  نانآ  دنرادیم  تسود  زور  نآ 
(42  ) ار ینخس 

رگم تبانج  اب  هن  دـییوگیم و  ار  هچنآ  دـینادب  هک  یتقو  ات  ناتـسم  دیئامـش  ار و  زامن  دـیوشم  کیدزن  دـیدروآ  نامیا  هک  یناسک  نآ  يا 
سپ نانز  اب  دیدرک  ترـشابم  ای  طئاغ  زا  امـش  زا  يدحا  دمآ  ای  يرفـس  رب  ای  نارامیب  دیـشاب  رگا  دـینک و  لسغ  هک  یتقو  ات  هار  ناگدـنور 

هدـنرذگ رد  دـشاب  ادـخ  هک  یتسردـب  ار  ناتاهتـسد  ار و  ناـتاهیور  دـینک  حـسم  سپ  كاـپ  ینیمز  يورب  دـینک  مّمیت  سپ  ار  یبآ  دـیتفاین 
(43  ) هدنزرمآ

(44  ) ار هار  امش  دینک  مگ  هک  دنهاوخیم  ار و  یهارمگ  دنرخیم  باتک  زا  ار  هرهب  دندش  هداد  هکنانآ  هب  یتسیرگنن  ایآ 
(45  ) هدننک يرای  ادخ  تسا  سب  روای و  ادخ  تسا  سب  امش و  نانمشدب  تسا  رتاناد  ادخ  و 

ار ام  هد  تلهم  هدنونـش و  ریغ  ونـشب  میدرک و  ینامرفان  میدینـش و  دـنیوگیم  شیاهاج و  زا  ار  نخـس  دـننادرگیم  دـندش  دوهی  هک  نانآ  زا 
ناشاهنابزب  یندیچیپ 

82 ص : نآرق ، همجرت 
ناـشیا و يارب  رتهب  دوب  هنیآ  ره  ار  اـم  هد  تلهم  ونـشب و  میدربناـمرف و  میدینـش و  هک  دـنتفگیم  ناـشیا  هکنآ  رگا  نید و  رد  یندز  هنعط  و 

(46  ) یکدنا رگم  دنورگیمن  سپ  ناشرفک  ببسب  ادخ  ار  ناشیا  درک  تنعل  نکیل  رتتسار و 
وحم هکنآ  زا  شیپ  تـسا  امـش  اـب  ار  هـچنآ  رم  هدـنراد  رواـب  میداتـسرف  ورف  هچنآـب  دـیورگب  ار  باـتک  دـیاهدش  هداد  هـک  یناـسک  نآ  يا 

رما دشاب  ار و  هبنـش  نارای  میدرک  تنعل  هک  نانچ  مه  ار  ناشیا  مینک  تنعل  ای  ناشاهافق  رب  ار  اهنآ  مینادرگ  رب  سپ  ار  ییاهیور  میدینادرگ 
(47  ) هدش هدرک  ادخ 

دروآ كرـش  هک  یـسک  دهاوخیم و  هک  ره  يارب  زا  تسنآ  رتورف  هچنآ  دزرمآیم  واب و  دوش  هدروآ  كرـش  هک  دزرمآیمن  ادخ  هک  یتسردب 
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(48  ) ار گرزب  یهانگ  درک  باکترا  قیقحتب  سپ  ادخب 
هتـشر رادقم  دنوشن  هدرکمتـس  دهاوخیم و  هک  ار  نآ  دزاسیم  كاپ  ادـخ  هکلب  ار  ناشاهدوخ  دنتـسنادیم  كاپ  هکنانآ  هب  يدرکن  هاگن  ایآ 

(49  ) امرخ هتسه  نایم 
(50  ) اراکشآ هانگ  نآ  تسا  سب  ار و  غورد  ادخ  رب  دننکیم  ارتفا  هنوگچ  رگنب 

اهنآ هک  دندش  رفاک  هک  نانآ  يارب  زا  دنیوگیم  توغاط و  تبجب و  دنرآیم  نامیا  باتک  زا  ار  هرهب  دـندش  هداد  هکنانآ  هب  يدرکن  هاگن  ایآ 
(51  ) ار هار  دندروآ  نامیا  هک  نانآ  زا  دنرت  يداه 

هدننک  يرای  وا  يارب  تفای  یهاوخن  زگره  سپ  ادخ  دنک  تنعل  ار  هک  ره  ادخ و  ناشدرک  تنعل  هک  دننانآ  هورگ  نآ 
(53  ) يریقن ار  نامدرم  دنهدیمن  ماگنه  نآ  سپ  یهاشداپ  زا  تسیا  هرهب  ار  ناشیا  رم  ایآ 

ار میهاربا  لآ  میداد  قیقحتب  سپ  دوخ  لضف  زا  ادخ  ار  ناشیا  داد  هچنآ  رب  ار  نامدرم  دنربیم  دسح  ایآ 
83 ص : نآرق ، همجرت 

(54  ) گرزب یهاشداپ  ار  ناشیا  میداد  تعیرش و  ملع  باتک و 
(55  ) هتخورفا شتآ  خزود  تسا  سب  نآ و  زا  داتسیا  زاب  هک  تسا  یسک  ناشیا  زا  نآب و  دیورگ  هکنآ  تسا  ناشیا  زا  سپ 

ار ناشیا  مینکیم  لدب  ناشاهتـسوپ  دوش  هتخپ  هاگ  ره  شتآ  رد  ناشمیزادنیب  هک  دـشاب  دوز  ام  ياهتیآب  دـندش  رفاک  هک  نانآ  هک  یتسردـب 
(56  ) رادرک تسرد  بلاغ  دشاب  ادخ  هک  یتسردب  ار  باذع  دنشچب  ات  اهنآ  زج  ییاهتسوپ 

اهنآ رد  ناینادواج  اهرهن  ناشریز  زا  دوریم  هک  ییاهتـشهب  رد  ناشمیروآ  رد  دـشاب  دوز  هتـسیاش  ياهراک  دـندرک  دـندیورگ و  هک  نانآ  و 
(57  ) هدنیاپ هیاس  رد  ناشمیروآیم  رد  هزیکاپ و  ياهتفج  اهنآ  رد  تسا  ناشیا  يارب  زا  هشیمه 

هک یتسردب  تلادعب  دینک  مکح  هکنآ  نامدرم  نایم  دینک  مکح  نوچ  شلهاب و  ار  اهتناما  دیناسرب  هک  ار  امش  دنکیم  رما  ادخ  هک  یتسردب 
(58  ) انیب ياونش  دشاب  ادخ  هک  یتسردب  نآب  ار  امش  دهدیم  دنپ  تسا  يزیچ  بوخ  ادخ 

سپ يزیچ  رد  دینک  فالخ  رگا  سپ  امـش  زا  ار  رما  نابحاص  ار و  لوسر  دـیرب  نامرف  ار و  ادـخ  دـیربنامرف  دـیدیورگ  هک  یناسک  نآ  يا 
(59  ) لیواتب رتوکین  تسرتهب و  نآ  نیسپزاب  زور  ادخب و  دیرآ  نامیا  هک  دیشاب  رگا  لوسر  ادخب و  ار  نآ  دینادرگرب 

هک دنهاوخیم  وت  شیپ  زا  دش  هداتسرف  ورف  هچنآ  وتب و  دش  هداتسرف  ورف  هچنآب  دندروآ  نامیا  ناشیا  هک  دننکیم  نامگ  هک  اهنآب  يدیدن  ایآ 
ار ناشیا  دنک  هارمگ  هک  ناطیش  دهاوخیم  نآب و  دنوش  رفاک  هک  دندش  هدومرف  هک  قیقحتب  توغاط و  يوسب  دنرب  يرواد 

84 ص : نآرق ، همجرت 
(60  ) يرود یهارمگ 

وت زا  دـنرادیم  زاـب  هک  ار  ناـقفانم  ینیبیم  لوـسر  يوـسب  ادـخ و  داتـسرف  ورف  هچنآ  يوـسب  دـیئایب  هـک  ار  ناـشیا  رم  دوـش  هـتفگ  نوـچ  و 
(61  ) ینتشادزاب

هک ادخب  دنروخیم  مسق  وت  يوسب  دنیآیم  سپ  ناشاهتسد  هداتسرف  شیپ  هچنآ  ببـسب  یتبیـصم  ار  ناشیا  دسرب  هک  یتقو  دشاب  هنوگچ  سپ 
(62  ) ندیناسرمهب تقفاوم  ییوکین و  رگم  میتساوخن 

ناشاهـسفن رد  ناشیا  يارب  زا  وگب  ار و  ناشیا  هد  دنپ  ناشیا و  زا  نادرگب  ور  سپ  تسناشیا  ياهلد  رد  هچنآ  ادـخ  دـنادیم  هک  دـننانآ  اهنآ 
(63  ) هدننک رثا  يراتفگ 

ناشاهدوخ رب  دـندرک  متـس  هک  یماگنه  ناـشیا  هکنآ  رگا  ادـخ و  ناـمرفب  دوش  هدرک  تعاـطا  اـت  رگم  ار  یلوسر  چـیه  اـم  میداتـسرفن  و 
(64  ) نابرهم ریذپ  هبوت  ار  ادخ  يدنتفای  هنیآ  ره  لوسر  ناشیا  رب  یتساوخ  شزرمآ  ادخ و  زا  يدنتساوخ  شزرمآ  سپ  ارت  يدندمآ 

ناشاهدوخ رد  دـنباین  سپ  ناشنایم  دوش  فالخ  هچنآ  رد  ارت  دـننک  مکح  هکنیا  ات  تشاد  دـنهاوخن  نامیا  هک  وت  راـگدرورپ  ّقحب  هن  سپ 
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(65  ) ینداهن ندرگ  دنهن  ندرگ  يدرک و  مکح  هچنآ  زا  يدونشوخان 
رگا ناشیا و  زا  یکدنا  رگم  ار  نآ  دـندرکیمن  ناتراید  زا  دـیور  نوریب  ای  ار  ناتاهدوخ  دیـشکب  هک  ناشیا  رب  میدوب  هتـشون  ام  هکنآ  رگا  و 

(66  ) ندینادرگ تباث  رد  رتتخس  ناشیا و  يارب  رتهب  دوب  هنیآ  ره  نآب  دندشیم  هداد  دنپ  هچنآ  دندوب  هدرک  ناشیا  هکنآ 
(67  ) گرزب يدزم  دوخ  دزن  زا  ناشمیدادیم  ماگنه  نآ  رد  و 

(68  ) تسار هارب  ناشمیدوب  هدرک  تیاده  هنیآ  ره  و 
ناشیا  رب  ادخ  درک  ناسحا  هک  نانآ  اب  دنشاب  اهنآ  سپ  ار  لوسر  ادخ و  دربنامرف  هک  ره  و 

85 ص : نآرق ، همجرت 
(69  ) تقافر تهج  زا  اهنآ  دنبوخ  نادرمکین و  ءادهش و  نایوگتسار و  ناربمغیپ و  زا 

(70  ) اناد ادخ  تسا  یفاک  ادخ و  زا  تسا  لضف  نآ 
(71  ) مه اب  دیور  نوریب  ای  جوف  جوف  دیور  نوریب  سپ  ار  ناتحالس  دیرگب  دیدروآ  نامیا  هک  یناسک  نآ  يا 

نم رب  ادـخ  درک  ماـعنا  قـیقحتب  تفگ  یتبیـصم  ار  امـش  دـسرب  رگا  سپ  دـنکیم  گـنرد  هک  تسا  سک  هنیآ  ره  امـش  زا  هـک  یتسردـب  و 
(72  ) رضاح ناشیا  اب  مدوبن  هک  یماگنه 

سپ ناشیا  اب  مدوب  نم  شاک  يا  یتسود  وا  نایم  امـش و  نایم  هدوبن  ایوگ  هک  نانچ  دنیوگیم  هنیآ  ره  ادخ  زا  یلـضف  ار  امـش  دـسرب  رگا  و 
(73  ) گرزب يزوریف  مدشیم  زوریف 

بلاغ ای  دوش  هتشک  سپ  ادخ  هار  رد  دنک  رازراک  هک  ره  ترخآب و  ار  ایند  یناگدنز  دندیرخ  هک  اهنآ  ادخ  هار  رد  دننک  رازراک  دیاب  سپ 
(74  ) گرزب دزم  شمیهدب  هک  دشاب  دوز  سپ  دیآ 

رب نوریب  ام  راگدرورپ  يا  دنیوگیم  هک  یناکدوک  نانز و  نادرم و  زا  نافیعض  هار  رد  ادخ و  هار  رد  دینکیمن  رازراک  هک  ار  امش  تسیچ  و 
(75  ) هدننک يرای  تدزن  زا  ام  يارب  نادرگب  يروای و  تدزن  زا  ام  يارب  نادرگب  شلها و  تسا  راکمتس  هک  هیرق  نیا  زا  ار  ام 

ناتـسود اب  دینک  رازراک  سپ  توغاط  هار  رد  دننکیم  رازراک  دندش  رفاک  هک  نانآ  ادخ و  هار  رد  دـننکیم  رازراک  دـندروآ  نامیا  هک  نانآ 
تسس  دشاب  ناطیش  رگم  هک  یتسردب  میجر  وید 

ایآ
86 ص : نآرق ، همجرت 

رب دـش  هتـشون  نوچ  سپ  ار  ةاکز  دـیهدب  ار و  زامن  دـیراد  ياپ  رب  ار و  دوخ  ياهتـسد  دـیراد  زاب  ار  ناشیا  دـش  هتفگ  هکنانآ  هب  یتسرگنن 
ارچ ام  راگدرورپ  يا  دنتفگ  ندیسرت و  رد  رتتخس  ای  ادخ  زا  ندیـسرت  نوچ  نامدرم  زا  دندیـسرتیم  ناشیا  زا  هراپ  هاگ  نآ  رازراک  ناشیا 

يارب زا  تسا  رتهب  ترخآ  تسیکدـنا و  ایند  يرادروخ  رب  وگب  کیدزن  یتّدـم  ات  ار  ام  یتخادـنین  رخآب  ارچ  ار  ندرک  رازراک  ام  رب  یتشون 
یلیتف  رادقم  دیوشیمن  هدرکمتس  دش و  راکزیهرپ  هکنآ 

ادخ دزن  زا  نیا  دنیوگیم  یبوخ  ار  ناشیا  دسرب  رگا  راوتسا و  تخس  ياهجرب  رد  دیـشاب  هچ  رگا  گرم و  ار  امـش  دباییم  رد  دیـشاب  اج  ره 
تسین کیدزن  هک  ار  هورگ  نیا  رم  تسیچ  سپ  تسا  ادخ  دزن  زا  همه  وگب  تسا  وت  دزن  زا  نیا  دنیوگیم  يدب  ار  ناشیا  دسرب  رگا  تسا و 

(78  ) ار ینخس  دنمهفب  هک 
یلوسر و نامدرم  يارب  زا  ارت  میداتـسرف  تسفن و  زا  دشاب  سپ  يدب  زا  وتب  دـسریم  هچنآ  تسا و  ادـخ  زا  سپ  یبوخ  زا  وتب  دـسریم  هچنآ 

(79  ) دهاش ادخ  دشاب  سب 
هدـنراد هاگن  ناشیا  رب  ارت  میداتـسرفن  سپ  دـینادرگ  يور  هک  یـسک  ار و  ادـخ  درک  تعاطا  قیقحتب  سپ  ار  ربمغیپ  دـنکیم  تعاـطا  هکنآ 

(80)
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هچنآ دسیونیم  ادخ  ییوگیم و  هچنآ  ریغ  ناشیا  زا  هفیاط  بش  دننکیم  ریبدت  وت  دزن  زا  دنور  نوریب  نوچ  سپ  تسیرادربنامرف  دنیوگیم  و 
(81  ) لیکو ادخ  تسا  سب  ادخ و  رب  نک  لّکوت  ناشیا و  زا  نادرگب  يور  سپ  بش  رد  دننکیم  ریبدت 

ادخ ریغ  دزن  زا  دوب  رگا  نآرق و  رد  دننکیمن  لّمات  سپ  ایآ 
87 ص : نآرق ، همجرت 

(82  ) يرایسب فالتخا  نآ  رد  دندوب  هتفای  هنیآ  ره 
ره ناشیا  زا  رما  نابحاص  يوسب  لوسر و  يوسب  ار  نآ  دننادرگرب  رگا  ار و  نآ  دـننکیم  اشفا  میبای  ینمیا  زا  يرما  ار  ناشیا  دـیآیم  نوچ  و 

ار ناطیـش  دیدرکیم  يوریپ  هنیآ  ره  شتمحر  امـش و  رب  ادـخ  لضف  دوبن  رگا  ناشیا و  زا  ار  نآ  دـننکیم  طابنتـسا  هک  نانآ  شدـننادب  هنیآ 
(83  ) یکدنا رگم 

رفاک هک  ار  نانآ  بیـسآ  دراد  زاب  هک  ادخ  دـیاش  ارنانمؤم  نک  بیغرت  تسفن و  رگم  دوشیمن  هدرک  فیلکت  ادـخ  هار  رد  نک  رازراک  سپ 
(84  ) ندرک تبوقع  رد  تسا  رتتخس  بیسآ و  رد  تسا  رتتخس  ادخ  دندش و 

ار وا  رم  دشابیم  دـب  ینتـساوخ  رد  دـنکیم  تساوخ  رد  هک  ره  نآ و  زا  هرهب  ار  وا  رم  دـشابیم  بوخ  ینتـساوخرد  درک  تساوخ  رد  هک  ره 
(85  ) نابهگن يزیچ  همه  رب  ادخ  دشاب  نآ و  زا  هرهب 

بـساحم يزیچ  همه  رب  دشاب  ادخ  هک  یتسردـب  ار  نامه  دـینک  ّدر  ای  نآ  زا  رتبوخب  دـیهد  ّتیحت  سپ  یتّیحتب  دـیوش  هداد  ّتیحت  نوچ  و 
(86)

زا رتيوگتسار  تسیک  نآ و  رد  یّکش  تسین  تمایق  زور  يوسب  ار  امش  هّتبلا  درک  دهاوخ  عمج  هنیآ  ره  وا  رگم  ّقحب  يدوبعم  تسین  ادخ 
(87  ) نخس رد  ادخ 

هک ار  نآ  دینک  تیاده  هک  دیهاوخیم  ایآ  دندرک  بسک  هچنآب  ار  ناشیا  دینادرگرب  ادخ  یهورگ و  ود  ناقفانم  رد  ار  امش  رم  تسیچ  سپ 
(88  ) یتیاده هار  وا  يارب  زا  یباین  زگره  سپ  ادخ  دنکیم  لالضا  هک  ار  نآ  ادخ و  دنکیم  لالضا 

هکنآ  ات  ناتسود  ناشیا  زا  دیریگم  سپ  ناسکی  دیشاب  هدوب  سپ  دندش  رفاک  هک  نانچ  مه  دیوش  رفاک  هک  دنتشاد  تسود 
88 ص : نآرق ، همجرت 

يروای هن  یتسود و  ناشیا  زا  دیریگم  ناشدیبایب و  اج  ره  ناشدیشکب  ناشدیریگب و  سپ  دننادرگور  رگا  سپ  ادخ  هار  رد  دننیزگ  ترجه 
(89)

دننک رازراک  هک  ناشاههنیس  هدش  گنت  ار و  امش  دنشاب  هدمآ  ای  ینامیپ  ناشیا  نایم  امش و  نایم  دنـشاب  هک  یموقب  دندنویپب  هک  نانآ  رگم 
سپ دندوب  هدرک  رازراک  هنیآ  ره  سپ  امش  رب  ار  ناشیا  دادیم  ّطلست  هنیآ  ره  ادخ  دوب  هتساوخ  رگا  ناشتعامج و  اب  دننک  رازراک  ای  امش  اب 

ناشرازآ هک  یهار  ناشیا  رب  امـش  يارب  زا  ادخ  تسا  هدادن  رارق  سپ  دنیامن  حلـص  ياضاقت  دـننکن و  گنج  امـش و  زا  دـنریگ  هرانک  رگا 
(90  ) دینک

هنتف يوسب  دـنوش  هدـناوخ  هاگ  ره  ناشتعامج  زا  دـنوش  نمیا  امـش و  زا  دـنوش  نمیا  هک  دـنهاوخیم  هک  ار  نارگید  تفای  دـیهاوخ  يدوزب 
ناشدـیریگب و سپ  ار  ناشاهتـسد  دـنرادن  زاب  ار و  حلـص  امـش  اب  دـنزادنیب  امـش و  زا  دـنریگن  هراـنک  رگا  سپ  نآ  رد  دـنوش  هدـینادرگرب 

(91  ) راکشآ یطّلست  ناشیا  رب  امش  يارب  زا  میدینادرگ  ار  اهنآ  ناشدیبایب و  اج  ره  ناشدیشکب 
نمؤم و یندرگ  ندرک  دازآ  تسا  وا  رب  سپ  اـطخب  ار  ینمؤم  تشک  هک  یـسک  اـطخب و  رگم  ار  ینمؤم  دـشکب  هک  ار  ینمؤم  ره  دـشابن  و 

سپ تسا  هدوب  نمؤم  وا  ار و  امش  رم  دننمشد  هک  یتعامج  زا  دشاب  رگا  سپ  دینک  قّدصت  هکنآ  رگم  شلهاب  هدش  هدرک  میلـست  ياهبنوخ 
ارف ياهبنوخ  تسا  وا  رب  سپ  تسا  یناـمیپ  ناـشیا  ناـیم  امـش و  ناـیم  هک  یتعاـمج  زا  دـشاب  رگا  نمؤم و  یندرک  ندرک  دازآ  تسا  وا  رب 
ادـخ دـشاب  ادـخ و  زا  ینداد  هبوت  مهیپ  هاـم  ود  هزور  تسا  وا  رب  سپ  دـباین  هک  یـسک  سپ  نمؤم  یندرگ  ندرک  دازآ  شلهاـب و  هدرپس 
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(92  ) رادرک تسرد  ياناد 
تسخزود  شیازج  سپ  دمع  يور  زا  ار  ینمؤم  دشکب  هک  یسک  و 

89 ص : نآرق ، همجرت 
(93  ) گرزب یباذع  وا  يارب  درک  اّیهم  ار و  وا  درک  تنعل  وا و  رب  ادخ  درک  مشخ  نآ و  رد  ینادواج 

مالـس امـشب  دنک  اقلا  هک  یـسک  يارب  زا  دییوگم  دـینک و  شیتفت  سپ  ادـخ  هار  رد  دـینک  رفـس  نوچ  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  نآ  يا 
نیا زا  شیپ  دیدوب  هک  نانچ  مه  رایـسب  ياهتمینغ  تسا  ادـخ  دزن  سپ  ار  ایند  یناگدـنز  يرادروخرب  هیام  دیـشاب  هتـساوخیم  نمؤم  یتسین 

(94  ) هاگآ دینکیم  هچنآب  دشاب  ادخ  هک  یتسردب  دینک  شیتفت  سپ  امش  رب  ادخ  تشاذگ  ّتنم  سپ 
ادخ داد  یتدایز  دوخ  ياهناج  دوخ و  ياهلامب  ادخ  هار  رد  ناگدننک  داهج  جنر و و  نابحاص  ریغ  ناگدـنورگ  زا  ناگتـسشن  دنتـسین  ربارب 

رب ار  ناگدننک  داهج  ادخ  داد  یتدایز  یکین و  هب  ادخ  داد  هدعو  ار  همه  هبترم و  ناگدننیـشن  رب  ناشدوخ  ناشاهلامب و  ار  ناگدننک  داهج 
(95  ) گرزب دزم  ناگدننیشن 

(96  ) نابرهم هدنزرمآ  ادخ  تسه  یتمحر و  یشزرمآ و  وا و  زا  ياههبترم 
ایآ دنتفگ  نیمز  رد  نافیعـض  میدوب  دنتفگ  دیدوب  هچ  رد  دـنتفگ  ناشاهدوخ  رب  ناراکمتـس  هکئالم  ار  ناشیا  دـناریمیم  هک  نانآ  یتسردـب 

(97  ) تسا یتشگزاب  دب  تسا و  خزود  ناشهاگیاج  هورگ  نآ  سپ  نآ  رد  دیدیزگیم  ترجه  سپ  خارف  ادخ  نیمز  دوبن 
(98  ) یهار دنباین  هراچ و  دنناوتن  هک  ینادنزرف  نانز و  نادرم و  زا  نازجاع  رگم 

(99  ) هدنزرمآ هدنرذگ  رد  ادخ  دشاب  ناشیا و  زا  دنارذگ  رد  هک  ادخ  دیاش  اهنآ  سپ 
دباییم ادخ  هار  رد  دنیزگ  ترجه  هکنآ  و 

90 ص : نآرق ، همجرت 
قیقحتب سپ  گرم  ار  وا  دـبایرد  سپ  شلوسر  ادـخ و  يوسب  رفاسم  شاهناخ  زا  دور  نوریب  هکنآ  یخارف و  رایـسب و  ياهعـضوم  نیمز  رد 

(100  ) نابرهم هدنزرمآ  ادخ  دشاب  ادخ و  رب  شرجا  دش  مزال 
رفاک هک  اهنآ  ار  امـش  دزاس  نوتفم  هک  دیـسرتب  رگا  زامن  زا  دـینادرگ  هاتوک  هک  یهاـنگ  امـش  رب  تسین  سپ  نیمز  رد  دـینک  رفـس  نوچ  و 

(101  ) راکشآ ینمشد  ار  امش  رم  دنشاب  نارفاک  هک  یتسردب  دندش 
دوخ ياهحالس  دنریگرب  هک  دیاب  وت و  اب  ناشیا  زا  هراپ  دنتـسیاب  دیاب  سپ  ار  زامن  ناشیا  يارب  يدرک  تماقا  سپ  ناشیا  رد  یـشاب  نوچ  و 

اب دنراذگ  زامن  سپ  دنشاب  هدرکن  زامن  هک  رگید  هراپ  دنیایب  هک  دیاب  امش و  رس  تشپ  زا  دنـشاب  هک  دیاب  سپ  دندرک  هدجـس  نوچ  سپ  ار 
ناتاهالاک ناتاهحالس و  زا  دیدرکیم  تلفغ  شاک  هک  هدش  رفاک  هک  اهنآ  دنتشاد  تسود  ار  ناشاهحالس  ارناشساپ و  دنریگب  هک  دیاب  وت و 
ناتاهحالس دیهنب  هک  نارامیب  دیشاب  ای  ناراب  زا  یجنر  ار  امـش  دشاب  رگا  امـش  رب  یهانگ  تسین  هلمح و  کی  امـش  رب  دندرکیم  هلمح  سپ 

(102  ) هدننک راوخ  یباذع  نارفاک  يارب  زا  هدرک  اّیهم  ادخ  هک  یتسردب  ار  ناتساپ  دیریگب  ار و 
دیراد ياپ  رب  سپ  دـیدیمارآ  نوچ  سپ  دوخ  ياهولهپ  رب  هداتفا  هتـسشن و  هداتـسیا و  ار  ادـخ  دـینک  دای  سپ  ار  زامن  دـیدراذگ  نوچ  سپ 

(103  ) نّیعم تقو  رد  نینمؤم  رب  بجاو  تسا  زامن  هک  یتسردب  ار  زامن 
دیشکیم رازآ  هک  نانچ  مه  دنشکیم  رازآ  ناشیا  هک  یتسردب  سپ  دیشکیم  رازآ  هک  دیتسه  رگا  تعامج  نآ  بلط  رد  دینکم  یتسس  و 

91 ص : نآرق ، همجرت 
(104  ) رادرک تسرد  ياناد  ادخ  دشاب  دنرادن و  دیما  هچنآ  ادخ  زا  دیرادیماو 

ینمـشد ار  ناراکتنایخ  رم  شابم  ادـخ و  وتب  دومن  هچنآب  نامدرم  نایم  ینک  مکح  ات  یتسارب  ار  باـتک  وتب  میداتـسرف  ورف  اـم  هک  یتسردـب 
(105  ) هدننک
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(106  ) نابرهم هدنزرمآ  دشاب  ادخ  هک  یتسردب  ادخ  زا  هاوخ  شزرمآ  و 
(107  ) راکهانگ هدننک  تنایخ  دشاب  هک  ار  یسک  درادن  تسود  ادخ  هک  یتسردب  ناشاهدوخب  دننکیم  تنایخ  هک  اهنآ  زا  نکم  هلداجم  و 
راتفگ و زا  ددنـسپیمن  ار  هچنآ  دننکیم  ریبدت  بش  رد  هک  یتقو  تسا  ناشیا  اب  وا  ادـخ و  زا  دـنرادیمن  ناهنپ  نامدرم و  زا  دـنرادیم  ناهنپ 

(108  ) هدنسر ارف  دننکیم  هچنآب  ادخ  دشاب 
ای زیختـسر  زور  ناشیا  زا  ار  ادخ  دـنک  هلداجم  هک  تسیک  سپ  ایند  یناگدـنز  رد  ناشیا  زا  دـیدرک  هلداجم  هک  دـیهورگ  نیا  امـش  کنیا 

(109  ) راذگراک ناشیا  رب  دشاب  هک  تسیک 
(110  ) نابرهم هدنزرمآ  ار  ادخ  دباییم  ادخ  زا  دبلط  شزرمآ  سپ  دوخ  رب  دنک  متس  ای  ار  يدب  دنک  هک  یسک  و 

(111  ) راک تسرد  ياناد  ادخ  دشاب  شدوخ و  رب  رگم  ار  نآ  دنکیمن  بسک  سپ  ار  هانگ  دنک  بسک  هک  یسک  و 
(112  ) نشور یهانگ  یغورد و  هدش  لّمحتم  قیقحتب  سپ  ار  یهانگیب  نآب  دنز  تمهت  سپ  ار  یهانگ  ای  ییاطخ  دنک  بسک  هک  یسک  و 

رگم دـننکیمن  لالـضا  ارت و  دـننک  لالـضا  هک  ناـشیا  زا  یهورگ  دـندوب  هدرک  دـصق  هنیآ  ره  وا  تـمحر  وـت و  رب  ادـخ  مرک  دوـبن  رگا  و 
ینادب  هک  يدوبن  ار  هچنآ  ارت  داد  میلعت  تمکح و  باتک و  وت  رب  ادخ  داتسرف  ورف  زیچ و  چیه  ارت  دنناسریمن  ررض  ار و  ناشاهدوخ 

92 ص : نآرق ، همجرت 
(113  ) گرزب وت  رب  ادخ  لضف  دشاب  و 

رد ار  نآ  دنکب  هک  یسک  نامدرم و  نایم  حالصا  ای  یبوخ  راک  ای  هقدصب  دنک  رما  هک  یسک  رگم  ناشنتفگ  زار  زا  يرایـسب  رد  ریخ  تسین 
(114  ) گرزب يدزم  ار  وا  میهد  هک  دشاب  دوز  سپ  ادخ  ياضر  بلط 

هچنآب شمیرادیم  زاب  ار  ناگدنورگ  هار  ریغ  دنک  يوریپ  تیاده و  وا  يارب  زا  دش  رهاظ  هچنآ  دعب  زا  ار  لوسر  دـهد  تمحز  هک  یـسک  و 
(115  ) تشگزاب ياج  نآ  تسا  دب  خزودب و  شمیزادنایم  درادیم و  تسود 

دروآ كرـش  هک  ره  دـهاوخیم و  هک  ره  يارب  زا  تسنآ  رتورف  هچنآ  دزرمآیم  واـب و  دوش  هدروآ  كرـش  هک  دزرمآـیمن  ادـخ  هک  یتسردـب 
(116  ) يرود یهارمگ  دش  هارمگ  تقیقحب  سپ  ادخب 

(117  ) ار شکرس  ناطیش  رگم  دنناوخیمن  یناگدام و  رگم  وا  زج  زا  دنناوخیمن 
(118  ) رّرقم هرهب  تناگدنب  زا  مریگیم  هنیآ  ره  ناطیش  تفگ  ادخ و  ار  وا  درک  تنعل 

میامرفیم ار و  نایاپ  راهچ  ياهـشوگ  دنفاکـشب  هنیآ  ره  سپ  ناـشمیامرفیم  ناشمزادـنایم و  وزرآ  رد  ار و  ناـشیا  منکیم  هارمگ  هنیآ  ره  و 
اراکـشآ ینایز  درک  نایز  قیقحتب  سپ  ادخ  زج  زا  رـصان  ار  ناطیـش  دریگارف  هک  ره  ار و  ادخ  هدیرفآ  دنهدیم  رییغت  هنیآ  ره  سپ  ار  ناشیا 

(119)
(120  ) بیرف رگم  ناطیش  ار  ناشیا  دهدیمن  هدعو  ناشدزادنایم و  وزرآ  رد  ناشدهدیم و  هدعو 

(121  ) یهاگزیرگ نآ  زا  دنباییمن  تسخزود و  ناشهاگمارآ  اهنآ 
نآ رد  دننادواج  اهرهن  ناشریز  زا  دوریم  هک  ییاهتـشهب  رد  ناشمیروآ  رد  هک  دشاب  دوز  هتـسیاش  ياهراک  دندرک  دندیورگ و  هک  نانآ  و 

(122  ) راتفگ رد  ادخ  زا  رتيوگتسار  تسیک  یتسارب و  ادخ  نداد  هدعو  هشیمه 
93 ص : نآرق ، همجرت 

یتسود و ادخ  ریغ  زا  شیارب  زا  دباییمن  نآب و  دوشیم  هداد  ازج  يدب  دنکیم  هک  یـسک  باتک  لها  ياهوزرآ  هن  امـش و  ياهوزرآب  تسین 
(123  ) هدننک يرای  هن 

يریقن رادقم  دنوشیمن  هدرکمتـس  ار و  تشهب  دنوشیم  لخاد  اهنآ  سپ  دشاب  نمؤم  وا  هدام و  ای  رن  زا  بوخ  ياهراک  زا  دنکب  هک  یـسک  و 
(124)
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ار و يارگ  ّقح  میهاربا  نید  درک  يوریپ  تسا و  راک  وکین  وا  ادخ و  يارب  زا  ار  شهجو  دـینادرگ  صلاخ  هکنآ  زا  نید  رد  رتهب  تسیک  و 
(125  ) تسود ار  میهاربا  ادخ  تفرگ 

(126  ) هدنسر ارف  زیچ  همهب  ادخ  دشاب  تسا و  نیمز  رد  هچنآ  تسا و  اهنامسآ  رد  هچنآ  تسار  ادخ  رم  و 
هک ینانز  نامیتی  رد  باتک  رد  امـش  رب  دوشیم  هدناوخ  هچنآ  اهنآ و  رد  ار  امـش  دهدیم  يوتف  ادـخ  يوگب  نانز  رد  وت  زا  دنـسرپیم  يوتف  و 
رم دینک  يراذگ  راک  هکنآ  نادنزرف و  زا  نازجاع  ار و  اهنآ  دینک  حاکن  هک  دیراد  تبغر  ناشیارب و  زا  دش  هتشون  هچنآ  ار  ناشیا  دیهدیمن 

(127  ) اناد نآب  دشاب  ادخ  هک  یتسردب  سپ  یبوخ  زا  دینکیم  هچنآ  تلادعب و  ار  نامیتی  نآ 
یحلصب و دوخ  نایم  دننک  حالصا  هک  ات  ود  نآ  رب  یهانگ  تسین  سپ  یندینادرگ  يور  ای  یندز  زابرس  شرهوش  زا  درب  نامگ  ینز  رگا  و 

هاگآ دینکیم  هچنآب  دشاب  ادخ  هک  یتسردب  سپ  دیزیهرپب  دینک و  یکین  رگا  لخب و  ار  اهـسفن  هدـش  هدـینادرگ  رـضاح  تسا و  رتهب  حـلص 
(128)

سوبحم نوچ  ار  وا  دیراذگاو  سپ  لیم  مامت  دینکن  لیم  سپ  دیشاب  هتساوخ  رایـسب  هچ  رگا  نانز و  نایم  دینک  تلادع  هک  دیناوتن  زگره  و 
دیرآ و حالصاب  رگا  و 
94 ص : نآرق ، همجرت 

(129  ) نابرهم هدنزرمآ  دشاب  ادخ  هک  یتسردب  سپ  دیزیهرپب 
(130  ) رادرک تسرد  تمحر  خارف  ادخ  دشاب  شیرگناوت و  زا  ار  کی  ره  ادخ  دنادرگ  زاینیب  دنوش  ادج  رگا  و 

امـش و زا  شیپ  ار  باتک  دندش  هداد  هک  ار  نانآ  میدرک  ّتیـصو  تقیقحب  تسا و  نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  تسا  ار  ادخ  رم  و 
ادخ دشاب  تسا و  نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  تسا  ار  ادخ  رم  هک  یتسردب  سپ  دیوش  رفاک  رگا  ادـخ و  زا  دـیزیهرپب  هک  ار  امش 

(131  ) هدوتس زاینیب 
(132  ) راذگ راک  ادخ  تسا  یفاک  تسا و  نیمز  رد  هچنآ  اهنامسآ و  رد  هچنآ  تسا  ار  ادخ  رم  و 

(133  ) اناوت نآ  رب  ادخ  دشاب  ار و  نارگید  دروایب  نامدرم و  يا  ار  امش  دربب  دهاوخ  رگا 
(134  ) انیب ياونش  ادخ  دشاب  ترخآ و  ایند و  باوث  تسا  ادخ  دزن  سپ  ار  ایند  باوث  دهاوخب  هک  یسک 

رگا ناشیوخ  نیدلاو و  ای  ناتاهدوخ  رب  ررـضب  هچ  رگا  ار و  ادـخ  رم  ناهاوگ  تلادـعب  اورنامرف  دیـشاب  دـیدروآ  نامیا  هک  یناسک  نآ  يا 
دینک ضارعا  ای  دیناچیپ  هب  رگا  دینک و  لیم  هک  ار  دوخ  شهاوخ  دینکن  يوریپ  سپ  اهنآب  تسا  رتراوازس  ادخ  سپ  جاتحم  ای  رگناوت  دشاب 

(135  ) هاگآ دینکیم  هچنآب  دشاب  ادخ  هک  یتسردب  سپ 
ره شیپ و  زا  داتـسرف  ورف  هک  یباتک  شلوسر و  رب  داتـسرف  ورف  هک  یباتکب  وا و  لوسر  ادخب و  دیروآ  نامیا  دیدیورگ  هک  یناسک  نآ  يا 

(136  ) رود یهارمگ  دش  هارمگ  تقیقحب  سپ  نیسپزاب  زور  وا و  نالوسر  وا و  ياهباتک  وا و  ناگتشرف  ادخب و  دوش . رفاک  هک 
سپ  دندروآ  نامیا  هک  نانآ  هک  یتسردب 
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(137  ) یهار ار  ناشیا  دیامن  هار  هن  ار و  ناشیا  دزرمایب  هک  ادخ  دشابن  ار  رفک  دندوزفا  سپ  دندش  رفاک  سپ  دندیورگ  سپ  دندش  رفاک 

(138  ) كاندرد یباذع  تسناشیا  يارب  زا  هکنآب  ار  ناقفانم  هد  هدژم 
همه تسا  ار  ادـخ  رم  تّزع  هک  یتسردـب  سپ  ار  تّزع  ناشیا  دزن  دـنیوجیم  ایآ  ار  ناگدـنورگ  هن  ناتـسود  ار  نارفاک  دـنریگیم  هک  ناـنآ 

(139)
سپ نآب  دوشیم  هدرک  ءازهتـسا  ای  نآب  دوشیم  هدـیزرو  رفک  هک  ار  ادـخ  ياهتیآ  دیونـشب  نوچ  هکنآ  باـتک  رد  امـش  رب  داتـسرف  قیقحتب  و 

ناقفانم و هدننک  عمج  ادخ  هک  یتسردب  دیناشیا  دننام  هاگ  نآ  امش  هک  یتسردب  نآ  زج  ینخس  رد  دننک  عورـش  هکنآ  ات  ناشیا  اب  دینیـشنن 
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(140  ) همه خزود  رد  تسا  نارفاک 
دنیوگ هرهب  ار  نارفاک  رم  دشاب  رگا  امش و  اب  میدوبن  ایآ  دنیوگ  ادخ  دزن  زا  یحتف  ار  امش  رم  دشاب  رگا  سپ  امـشب  دنرادیم  مشچ  هک  نانآ 
يارب زا  ادخ  دنادرگیمن  زگره  تمایق و  زور  امـش  نایم  دنک  مکح  ادـخ  سپ  نانمؤم  زا  ار  امـش  میتشادـن  زاب  امـش و  رب  میدـشن  بلاغ  ایآ 

(141  ) یهار ناگدنورگ  رب  نارفاک 
ار و نامدرم  دنیامنیم  نانیگنـس  دنزیخرب  زامنب  دنزیخرب  نوچ  ناشیا و  هدنهد  بیرف  تسا  وا  ادخ و  اب  دنزرویم  بیرف  ناقفانم  هک  یتسردب 

(142  ) یکدنا رگم  ار  ادخ  دننکیمن  دای 
(143  ) یهار ناشیا  يارب  زا  یباین  زگره  سپ  ادخ  دنک  لالضا  هک  ار  یسک  اهنآ و  يوسب  هن  اهنیا و  يوسب  هن  نآ  نایم  رد  نادّدرتم 

ناتسود  ار  نارفاک  دیریگم  ارف  دیدیورگ  هک  یناسک  نآ  يا 
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(144  ) راکشآ یتّجح  امش  رب  ادخ  يارب  زا  دینادرگب  هک  دیهاوخیم  ایآ  ناگدنورگ  ریغ  زا 
(145  ) يرصان ناشیا  يارب  زا  یباییمن  زگره  شتآ و  زا  دنرتریز  هقبط  رد  ناقفانم  هک  یتسردب 

نانمؤم و اب  دنشاب  اهنآ  سپ  ادخ  يارب  ار  ناشنید  دندینادرگ  صلاخ  ادخب و  دنتسج  لّسوت  دندمآ و  حالصاب  دندرک و  هبوت  هک  نانآ  رگم 
(146  ) گرزب يدزم  ار  نانمؤم  ادخ  دهدب  هک  دشاب  دوز 

(147  ) اناد ریذپ  رکش  ادخ  دشاب  دیدیورگ و  دیدرک و  رکش  رگا  امش  باذعب  ادخ  دنکیم  هچ 
اناد ياونش  ادخ  دشاب  هدش و  هدرک  ملظ  هک  یسک  رگم  راتفگ  زا  يدبب  ار  ندرک  دنلب  ادص  ادخ  درادیمن  تسود 

(149  ) اناوت هدنرذگ  رد  دشاب  ادخ  هک  یتسردب  سپ  يدب  زا  دیرذگ  رد  ای  شدینک  ناهنپ  ای  ار  یبوخ  دینک  راکشآ  رگا 
میورگیم دـنیوگیم  شنالوسر و  ادـخ و  نایم  دـنزادنا  ییادـج  هک  دـنهاوخیم  وا و  نالوسر  ادـخب و  دـنوشیم  رفاک  هک  نانآ  هک  یتسردـب 

(150  ) ار یهار  نآ  نایم  دنریگ  ارف  هک  دنهاوخیم  یخربب و  میوشیم  رفاک  یخربب و 
(151  ) هدننک راوخ  یباذع  نارفاک  يارب  زا  میاهدرک  اّیهم  یتسارب و  نارفاک  دنناشیا  هورگ  نآ 

دـشاب ناشاهدزم و  ار  ناشیا  میهدب  هک  دشاب  دوز  اهنآ  ناشیا  زا  يدحا  هنایم  دنتخادنین  ییادج  شنالوسر و  ادخب و  دندیورگ  هک  نانآ  و 
(152  ) نابرهم هدنزرمآ  ادخ 

سپ ار  نآ  زا  رتگرزب  یـسوم  زا  دـندرک  لاؤس  قیقحتب  سپ  نامـسآ  زا  یباـتک  ناـشیا  رب  یتسرف  ورف  هک  باـتک  لـها  وت  زا  دـنهاوخیم  رد 
هنیاعم  ار  ادخ  ام  رب  يامنب  دنتفگ 
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زا میتشذگ  رد  سپ  نشور  تازجعم  ار  ناشیا  دمآ  هچنآ  دعب  زا  ار  هلاسوگ  دنتفرگ  ارف  سپ  ناشملظ  ببـسب  هقعاص  ار  ناشیا  تفرگ  سپ 

(153  ) ادیپ یتّجح  ار  یسوم  میداد  نآ و 
رد ّدـح  زا  ار  ناـشیا  رم  میتـفگ  نانکهدجـس و  رد  زا  دـیور  رد  هک  ار  ناـشیا  رم  میتـفگ  ناـشنامیپ و  ببـسب  ار  روط  ناـشربز  میتـشادرب  و 

(154  ) مکحم تشرد و  ینامیپ  ناشیا  زا  میتفرگ  هبنش و  رد  دیرذگم 
رد ام  ياهلد  هک  ناشیا  راتفگ  ّقحانب و  ار  ناربمغیپ  ناـشیا  نتـشک  ادـخ و  ياـهتیآب  ناـشرفک  ار و  ناـشنامیپ  ناـشیا  نتـسکش  ۀـهجب  سپ 

(155  ) یکدنا رگم  دنورگیمن  سپ  ناشرفک  ببسب  اهنآ  رب  ادخ  دز  رهم  هکلب  تسفالغ 
(156  ) گرزب یغورد  میرم  رب  ناشراتفگ  ناشرفک و  ببسب  و 

ناشیا رم  دش  ههبش  نکیل  دندرک و  رادرب  هن  ار و  وا  دنتشکن  تسا و  ادخ  لوسر  هک  ار  میرم  رسپ  یسیع  حیـسم  میتشک  ام  هک  ناشراتفگ  و 
نامگ ندرک  يوریپ  رگم  یملع  چیه  نآب  ار  ناشیا  رم  تسین  نآ  زا  دنّکـش  رد  هنیآ  ره  نآ  رد  دندرک  فالتخا  هک  نانآ  هک  یتسردب  ار و 
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(157  ) نامگب شدنتشک  هن  و 
(158  ) رادرک تسرد  بلاغ  ادخ  تسه  دوخ و  يوسب  ادخ  شدرک  دنلب  هکلب 

(159  ) هاوگ ناشیا  رب  دشاب  زیخاتسر  زور  شندرم و  زا  شیپ  واب  هّتبلا  دنورگ  هک  رگم  باتک  لها  زا  تسین  و 
هار زا  ناشنتشاد  زاب  ببسب  ار و  ناشیا  دوب  هدش  لالح  هک  ییاههزیکاپ  ناشیا  رب  میدرک  مارح  دندش  دوهی  هک  نانآ  زا  یمتس  ببـسب  سپ 

(160  ) ار يرایسب  ادخ 
نارفاک  يارب  میدرک  اّیهم  ّقحانب و  ار  نامدرم  ياهلام  ناشندروخ  نآ و  زا  دندوب  هدش  یهن  قیقحتب  ار و  لام  ینوزفا  ناشنتفرگ  و 
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(161  ) كاندرد یباذع  ناشیا  زا 

اپ رب  وـت و  زا  شیپ  دـش  هداتـسرف  ورف  هچنآ  وـتب و  دـش  هداتـسرف  ورف  هچنآـب  دـنورگیم  ناگدـنورگ  ناـشیا و  زا  شناد  رد  ناراوتـسا  نکیل 
(162  ) گرزب دزم  ناشمیهد  هک  دشاب  دوز  اهنآ  نیسپزاب  زور  ادخب و  ناگدنورگ  ةاکز و  ناگدنهد  زامن و  ناگدنراد 

میهاربا و يوسب  میدرک  یحو  وا و  زا  سپ  ناربـمغیپ  حون و  يوـسب  میدرک  یحو  هک  ناـنچ  مه  وـت  يوـسب  میدرک  یحو  اـم  هک  یتسردـب 
(163  ) روبز ار  دواد  میداد  نامیلس و  نوراه و  سنوی و  بّویا و  یسیع و  ناگداز و  دنزرف  بوقعی و  قحسا و  لیعمسا و 

یسوم اب  ادخ  درک  نخـس  وت و  رب  ار  ناشیا  هصق  میدناوخن  هک  یناربمغیپ  شیپ و  زا  وت  رب  ناشمیدناوخ  هّصق  قیقحتب  هک  دنچ  یناربمغیپ  و 
(164  ) یندرک نخس 

تـسرد بلاغ  ادـخ  دـشاب  نالوسر و  لاسرا  زا  سپ  هناهب  ادـخ  رب  ار  نامدرم  رم  دـشابن  ات  ناگدـننک  میب  ناگدـنهد و  هدژم  یناگداتـسرف 
(165  ) رادرک

(166  ) یهاوگب ادخ  تسیفاک  دنهدیم و  یهاوگ  ناگتشرف  دوخ و  شنادب  شداتسرف  وتب  داتسرف  ورف  هچنآب  دهدیم  یهاوگ  ادخ  نکیل 
(167  ) رود یهارمگ  دندش  هارمگ  تقیقحب  ادخ  هار  زا  دنتشاد  زاب  دندش و  رفاک  هک  نانآ  هک  یتسردب 

(168  ) یهار ار  ناشیا  دیامن  هار  هک  هن  ار و  ناشیا  دزرمایب  هک  ادخ  دشابن  دندرک  متس  دندش و  رفاک  هک  نانآ  هک  یتسردب 
(169  ) ناسآ ادخ  رب  نآ  دشاب  هشیمه و  نآ  رد  ناینادواج  خزود  هار  رگم 

یتسارب  ربمغیپ  ار  امش  دمآ  تقیقحب  نامدرم  يا 
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نیمز اهنامـسآ و  رد  هچنآ  تسا  ار  ادخ  رم  هک  یتسردب  سپ  دـیوش  رفاک  رگا  ار و  امـش  رم  تسا  رتهب  دـیورگب  سپ  ناتراگدرورپ  دزن  زا 
(170  ) رادرک تسرد  ياناد  ادخ  دشاب  تسا و 

نخس تسا و  ادخ  لوسر  میرم  رسپ  یـسیع  حیـسم  هک  تسین  نیا  زج  ار  ّقح  رگم  ادخ  رب  دییوگم  ناتنید و  رد  دینکم  ّولغ  باتک  لها  يا 
رگم ادخ  تسین  ار  امش  رم  تسا  رتهب  دیتسیا  زاب  ات  هس  دییوگم  شنالوسر و  ادخب و  دیورگب  سپ  وا  زا  یحور  میرم و  يوسب  شدنکفا  وا 

تـسا یفاک  تسا و  نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  تسا  ار  وا  رم  يدـنزرف  ار  وا  رم  دـشاب  هدوب  هکنآ  زا  وا  تسا  هّزنم  هناگی  يادـخ 
(171  ) تاّمهم راذگ  راک  ادخ 

وا و شتـسرپ  زا  دراد  گـنن  هکنآ  ناـگدرک و  کـیدزن  ناگتـشرف  هن  ار و  ادـخ  رم  هدـنب  دـشاب  هدوـب  هکنآ  زا  حیـسم  درادـن  گـنن  زگره 
(172  ) همه وا  يوسب  ناشدنک  رشح  دوز  سپ  دنک  یشکندرگ 

اهنآ اّما  دوخ و  مرک  زا  ار  ناشیا  دهد  هدایز  ناشاهدزم و  ار  ناشیا  دهد  مامت  سپ  هتـسیاش  ياهراک  دندرک  دـندیورگ و  هک  نانآ  اّما  سپ 
يرای هن  یتسود و  ادخ  زج  زا  ناشیا  يارب  زا  دـنباین  دردرپ و  باذـع  ار  ناشیا  دـنک  باذـع  سپ  دـندرک  یـشکندرگ  دنتـشاد و  گنن  هک 

(173  ) هدننک
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(174  ) ادیپ يرون  امشب  میداتسرف  ناتراگدرورپ و  زا  یتّجح  ار  امش  دمآ  تقیقحب  نامدرم  يا 
ار ناشیا  دـیامن  هار  یلـضف و  دوخ و  زا  یتمحر  رد  ار  ناشیا  دروآ  رد  دوز  سپ  واب  دـندزرد  گنچ  ادـخب و  دـندیورگ  هک  نانآ  اـّما  سپ 

(175  ) تسار یهار  وا  يوسب 
100 ص : نآرق ، همجرت 

سپ دشاب  يرهاوخ  ار  وا  رم  يدنزرف و  ار  وا  رم  دشابن  هک  دریمب  يدرم  رگا  هلالک  رد  ار  امش  دهدیم  يوتف  ادخ  وگب  وت  زا  دنـسرپیم  يوتف 
ثلث ود  تسا  ار  اهنآ  رم  سپ  ات  ود  دنشاب  رگا  سپ  يدنزرف  ار  وا  رم  دشابن  رگا  وا  زا  دربیم  ثاریم  وا  هتـشاذگ و  هچنآ  همین  تسا  ار  وا  رم 

هک اداـبم  امـش  يارب  زا  ادـخ  دـنکیم  ناـیب  نز  ود  هرهب  دـننام  تسا  ار  درم  رم  سپ  ناـنز  نادرم و  ناردارب  دنـشاب  رگا  هتـشاذگ و  هچنآ  زا 
(176  ) تسا اناد  يزیچ  همهب  ادخ  دیوش و  هارمگ 

ۀنیدملاب تلزن  یه  ۀّیکم و  ۀیا  نورشع  ۀئام و  ةدئاملا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
یلاح رد  امش  رب  دوشیم  هدناوخ  هچنآ  رگم  نایاپ  راهچ  ياهنابز  هتسب  ار  امش  رم  دش  لالح  اهدهعب  دینک  افو  دیدیورگ  هک  یناسک  نآ  يا 

(1  ) دهاوخ هچنآ  دنکیم  مکح  ادخ  هک  یتسردب  دیشاب  هتسب  مارحا  هک  یتقو  ار  راکش  دیرادن  لالح  هک 
دـصق هن  ار و  دـنب  ندرک  اب  نارتش  هن  ار و  یناـبرق  هن  ار و  مارح  هاـم  هن  ار و  ادـخ  ياـهناشن  دـیرادن  لـالح  دـیدیورگ  هک  یناـسک  نآ  يا 
ینمشد ار  امش  درادن  دینک و  راکش  سپ  دیدش  ّلحم  نوچ  يدونشوخ و  ناشراگدرورپ و  زا  ینوزفا  دنیوجیم  هک  ار  هبعک  هناخ  ناگدننک 
تنواعم يراکزیهرپ و  یکین و  رب  دـینک  رگیدـکی  تنواـعم  دـیرذگ و  رد  ّدـح  زا  هک  مارحلا  دجـسم  زا  ار  امـش  دنتـشاد  زاـب  هک  یهورگ 

رب دینکم  رگیدمه 
101 ص : نآرق ، همجرت 

(2  ) تستبوقع تخس  ادخ  هک  یتسردب  ادخ  زا  دیسرتب  نتشذگ و  رد  ّدح  زا  هزب و 
رد ـالاب  زا  هدرم و  بوچب  هدـش و  هفخ  نآ و  حـبذ  رب  دوش  هدرب  ادـخ  ریغ  ماـن  هچنآ  كوخ و  تشوگ  نوخ و  رادرم و  امـش  رب  دـش  مارح 

رامق ياهریت  هب  دـینک  شخب  هکنآ  ناتب و  رب  هدـیرب  ولگ  هچنآ  دـیدرگ و  لمـسب  هچنآ  رگم  دد  دروخ  هچنآ  هدرم و  خاش  برـضب  هداتفا و 
لماک زورما  نم  زا  دیسرتب  ناشیا و  زا  دیسرتن  سپ  امـش  نید  زا  دندش  رفاک  هک  نانآ  دندش  دیمون  زورما  تسا  نامرف  زا  نتفر  نوریب  نانیا 

رد دـش  هراـچیپ  هـکنآ  سپ  شیک  ار  مالـسا  امـش  يارب  مدیدنـسپ  ار و  دوـخ  تـمعن  امـش  رب  مدرک  ماـمت  ار و  ناتـشیک  امــش  يارب  مدرک 
(3  ) نابرهم هدنزرمآ  تسا  ادخ  هک  یتسردب  سپ  هانگ  ره  هدنیارگ  زج  یگنسرگ 

هک امش  ار  هدننک  راکـش  ناویح  زا  دیتخومآ  هچنآ  اهیکاپ و  ار  امـش  رم  دش  لالح  وگب  ار  ناشیا  رم  دش  لالح  زیچ  هچ  هک  وت  زا  دنـسرپیم 
نآ و رب  ار  ادخ  مان  دینک  دای  امـش و  رب  دنتـشاد  هاگن  هچنآ  زا  دیروخب  سپ  ادخ  ناتتخومآ  هچنآ  زا  ناشدیتخومآ  دـیراد  يراکـش  ناگس 

(4  ) رامش دوز  تسا  ادخ  هک  یتسردب  ادخ  زا  دیسرتب 
ار و ناشیا  تسا  هتسیاش  امش  یکاروخ  ار و  امش  تسا  هتسیاش  ار  همان  دندش  هداد  هک  نانآ  یکاروخ  اهیکاپ و  ار  امش  رم  دش  لالح  زورما 
هن دیـشاب  نایاسراپ  ار  ناشاهدزم  ناشدـیداد  نوچ  امـش  زا  شیپ  ار  همان  دـندش  هداد  هک  نانآ  زا  دازآ  نانز  هدـنورگ و  نانز  زا  دازآ  نانز 

وا شرادرک و  دش  زیچان  تقیقحب  سپ  ندیورگب  دوش  رفاک  هک  ره  ناتسود و  ناگدنریگ  هن  راک و  دیلپ 
102 ص : نآرق ، همجرت 

(5  ) تسناراکنایز زا  ترخآ  رد 
ار و ناتاهرـس  دـینک  حـسم  اهقفرم و  اـت  ار  ناتاهتـسود  ار و  ناـتاهیور  دـیئوشب  سپ  زاـمنب  دـیزیخرب  نوچ  دـیدیورگ  هک  یناـسک  نآ  يا 
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یثدح زا  امش  زا  یکی  دمآ  ای  يرفس  رب  ای  نارامیب  دیشاب  رگا  دییوج و  یکاپ  سپ  ناگدیسر  تبانج  دیشاب  رگا  بعک و  ود  ات  ار  ناتاهیاپ 
هک ادخ  دهاوخن  نآ  زا  ار  ناتاهتـسد  ار و  ناتاهیور  دینک  حسم  سپ  كاپ  یکاخ  دینک  دـصق  سپ  ار  بآ  دـیباین  سپ  ار  نانز  دـیدوسب  ای 

(6  ) دیرازگ ساپس  امش  هک  دشاب  امش  رب  ار  دوخ  تمعن  دنک  مامت  ات  ناتدنادرگ و  كاپ  ات  دهاوخیم  نکیل  یگنت و  چیه  امش  رب  دنک 
هک یتسردب  ادخ  زا  دیـسرتب  میدرب و  نامرف  میدینـش و  دیتفگ  نوچ  نآب  ناتدرک  راوتـسا  هک  وا  نامیپ  امـش و  رب  ار  ادخ  تمعن  دینک  دای  و 

(7  ) اههنیس ریارسب  تسا  اناد  ادخ 
دینک داد  دینکن  داد  هکنآ  رب  یهورگ  ینمـشد  ار  امـش  درادن  لدعب و  ناهاوگ  ار  ادخ  رم  ناگداتـسیا  دیـشاب  دیدیورگ  هک  یناسک  نآ  يا 

(8  ) دینکیم هچنآب  تسا  هاگآ  ادخ  هک  یتسردب  ادخ  زا  دیسرتب  ار و  يراکزیهرپ  رم  تسا  رتکیدزن  نآ  هک 
(9  ) گرزب يدزم  شزرمآ و  تسا  ار  ناشیا  رم  هک  هتسیاش  دندرک  دندیورگ و  هک  نانآ  ادخ  داد  هدعو 

(10  ) دنخزود لها  هدرک  نآ  ار  ام  ياهتیآ  دندرک  بیذکت  دندش و  رفاک  هک  نانآ  و 
زاب سپ  ار  دوخ  ياهتـسد  امـشب  دننک  زارد  هک  یهورگ  دندرک  دصق  نوچ  امـش  رب  ار  ادخ  تمعن  دینک  دای  دـیدیورگ  هک  یناسک  نآ  يا 

ادخ زا  دیسرتب  امش و  زا  ار  ناشاهتسد  تشاد 
103 ص : نآرق ، همجرت 

(11  ) ناگدنورگ دننک  لّکوت  دیاب  سپ  ادخ  رب  و 
اپب رگا  هنیآ  ره  میامـش  اب  نم  هک  ادخ  تفگ  رالاس و  هدزاود  ناشیا  زا  میدنازیگنا  رب  ار و  لیئارـسا  ینب  نامیپ  ادخ  تفرگ  هک  یتسردـب  و 

امـش زا  منارذگ  رد  هنیآ  ره  وکین  یماو  ار  ادخ  دیهد  ماو  ار و  ناشیا  دـیهد  ورین  منالوسرب و  دـیورگب  ار و  ةاکز  دـیهدب  ار و  زامن  دـیراد 
مگ هک  یتسردب  سپ  امش  زا  نآ  زا  سپ  دش  رفاک  هکنآ  سپ  اهرهن  ناشریز  زا  دوریم  هک  اهتـشهب  رد  ار  امـش  مروآ  رد  ار و  امـش  ياهیدب 

(12  ) هار نایم  دش 
شومارف شیاهاج و  زا  ار  نانخس  دننادرگیم  تخس  ار  ناشیا  ياهلد  میدرک  ناشمیدرک و  تنعل  ار  ناشنامیپ  ناشیا  نتـسکش  ببـسب  سپ 

ور ناشیا و  زا  رذگ  رد  سپ  ناشیا  زا  یکدنا  رگم  ناشیا  زا  یتساران  رب  يوش  رد  هدید  هشیمه  نآب و  دندش  هداد  دنپ  هچنآ  زا  هرهب  دندرک 
(13  ) ار ناراکوکین  دراد  تسود  ادخ  هک  یتسردب  نادرگب 

رب سپ  نآـب  دـندش  هداد  دـنپ  هچنآ  زا  هرهب  دـندرک  شومارف  سپ  ار  ناـشنامیپ  میتـفرگ  میناـیاسرت  اـم  هک  یتسردـب  دـنتفگ  هک  ناـنآ  زا  و 
(14  ) دندرگیم دندوب  هچنآب  ادخ  ناشدنادرگ  هاگآ  هک  دشاب  دوز  تمایق و  زور  ات  هنیک  ینمشد و  ناشنایم  میدینالاغا 

زا درذگ  رد  همان و  زا  دیتشادیم  ناهنپ  دیدوب  هچنآ  زا  يرایسب  امـش  يارب  دنک  نایب  هک  ام  هداتـسرف  ار  امـش  دمآ  هک  یتسردب  همان  لها  يا 
(15  ) نشور یباتک  يرون و  ادخ  زا  ار  امش  دمآ  تقیقحب  يرایسب 

شنذاب و ییانـشورب  اهیکیرات  زا  ار  ناشیا  درآیم  نوریب  یتمالـس و  ياههارب  ار  شیاضر  دنکیم  يوریپ  هک  ار  یـسک  ادخ  نآب  دـیامنیم  هار 
ار ناشیا  دنکیم  تیاده 

104 ص : نآرق ، همجرت 
(16  ) تسار هارب 

دهاوخ رگا  ار  يزیچ  ادخ  زا  دنک  عنم  هک  تسیک  سپ  وگب  میرم  رسپ  حیسم  تسوا  ادخ  هک  یتسردب  دنتفگ  هک  نانآ  دندش  رفاک  قیقحتب 
اهنآ نایم  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  یهاشداپ  تسا  ار  ادخ  رم  همه و  تسا  نیمز  رد  هک  ره  شردام و  میرم و  رسپ  حیـسم  دنک  كاله  هک 

(17  ) تسا اناوت  يزیچ  همه  رب  ادخ  دهاوخ و  هچنآ  دنیرفآیم  تسا 
هلمج زا  دیناسنا  امـش  هکلب  ناتناهانگب  ار  امـش  دنکیم  باذع  ارچ  سپ  وگب  وا  ناتـسود  ادـخ و  نارـسپ  میئام  نایاسرت  نادوهی و  دـنتفگ  و 
نایم هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  یهاشداپ  تسا  ار  ادخ  رم  دهاوخ و  هک  ار  نآ  دنکیم  باذع  دهاوخ و  هک  ار  نآ  رم  دزرمآیم  دـیرفآ  هکنآ 
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(18  ) عجرم تسا  وا  يوسب  تسا و  اهنآ 
هدنهد و هدژم  چیه  ار  ام  دماین  دیئوگب  هک  ادابم  نالوسر  زا  هلصاف  رب  امـش  يارب  دنکیم  نایب  ام  لوسر  ار  امـش  دمآ  قیقحتب  باتک  لها  يا 

(19  ) تسا اناوت  يزیچ  همه  رب  ادخ  هدننک و  میب  هدنهد و  هدژم  ار  امش  دمآ  تقیقحب  سپ  هدننک  میب  هن 
امش دینادرگ  یناربمغیپ و  امش  رد  دینادرگ  نوچ  امـش  رب  ار  ادخ  تمعن  دینک  دای  نم  موق  يا  ار  شموقرم  ار  یـسوم  تفگ  هک  یماگنه  و 

(20  ) نایناهج زا  کی  چیه  هب  دادن  هک  ار  هچنآ  ار  امش  داد  ناهاشداپ و  ار 
ناراکنایز دیدرگب  سپ  ناتاهتشپ  رب  دیورم  سپ  زاب  امـش و  يارب  زا  ادخ  تشون  هک  ار  هدینادرگ  كاپ  نیمز  نآ  دیوش  لخاد  نم  موق  يا 

(21)
رگا سپ  نآ  زا  دنور  نوریب  ات  زگره  نآ  رد  میوشیمن  لخاد  ام  هک  یتسردب  دـنناراّبج و  یهورگ  نآ  رد  هک  یتسردـب  یـسوم  يا  دـنتفگ 

نآ  زا  دنور  نوریب 
105 ص : نآرق ، همجرت 

(22  ) میناگدنوش لخاد  ام  هک  یتسردب  سپ 
سپ نآ  رد  دیدش  لخاد  نوچ  سپ  رد  نآ  زا  ناشیا  رب  دیوش  لخاد  هک  ود  نآ  رب  ادـخ  درک  ماعنا  دندیـسرتیم  هک  نانآ  زا  درم  ود  دـنتفگ 

(23  ) ناگدنورگ دیتسه  رگا  دینک  لّکوت  سپ  ادخ  رب  دینابلاغ و  امش  هک  یتسردب 
هک دینک  رازراک  سپ  تراگدرورپ  وت و  ورب  سپ  نآ  رد  دنشاب  هک  ماد  ام  زگره  نآ  رد  میوشیمن  لخاد  ام  هک  یتسردب  یسوم  يا  دنتفگ 

(24  ) میئاهتسشن اجنیا  ام 
(25  ) ناقساف هورگ  نایم  ام و  نایم  زادنا  ییادج  سپ  ار  مردارب  مدوخ و  زج  متسین  کلام  نم  هک  یتسردب  مراگدرورپ  يا  تفگ 

ناقـساف هورگ  رب  رادم  هودنا  سپ  نیمز  رد  دوب  دنهاوخ  نادرگرـس  لاس  لهچ  ناشیا  رب  دش  هدـینادرگ  مارح  نآ  هک  یتسردـب  سپ  تفگ 
(26)

يرگید زا  دـشن  هتفریذـپ  ناشیکی و  زا  دـش  هتفریذـپ  سپ  ینابرق  دـندرک  نابرق  هک  یماگنه  ّقحب  ار  مدآ  رـسپ  ود  ربخ  ناـشیا  رب  ناوخب  و 
(27  ) ناراکزیهرپ زا  ادخ  دریذپیم  تسین  نیا  زج  تفگ  هّتبلا  ارت  تشک  مهاوخ  هنیآ  ره  تفگ 

زا مسرتیم  نم  هک  یتسردب  ارت  مشکب  هک  وت  يوسب  ار  متـسد  هدنیاشگ  نم  متـسین  ارم  یـشکب  هک  ار  تتـسد  نم  يوسب  وت  ییاشگیم  رگا 
(28  ) تسنایناهج راگدرورپ  هک  ادخ 

(29  ) تسا ناراکمتس  شاداپ  نآ  شتآ و  لها  زا  يوش  سپ  دوخ  هانگ  نم و  هانگب  يدرک  زاب  هک  مهاوخیم  نم  هک  یتسردب 
(30  ) ناراکنایز زا  دیدرگ  سپ  ار  وا  تشک  سپ  ار  شردارب  نتشک  شسفن  يارب  زا  دینادرگ  ناسآ  سپ 

ایآ نم  رب  ياو  يا  تفگ  ار  شردارب  دسج  دناشوپب  هنوگچ  هک  ار  وا  دیامنب  ات  نیمز  رد  درکیم  شواک  هک  ار  یبارغ  ادخ  دینازیگنا  رب  سپ 
مشوپب  سپ  بارغ  نیا  دننام  مشاب  هک  مدش  زجاع 

106 ص : نآرق ، همجرت 
(31  ) نانامیشپ زا  دیدرگ  سپ  ار  مردارب  دسج 

تسا هتشک  ایوگ  سپ  نیمز  رد  يداسف  ای  ار  ینت  دشاب  هتشک  هکنآ  نودب  ار  ینت  تشک  هک  یسک  هک  لیئارـسا  ینب  رب  میتشون  نآ  يارب  زا 
اب ام  نـالوسر  ار  ناـشیا  دـمآ  قیقحتب  همه و  ار  ناـمدرم  هدـینادرگ  هدـنز  هک  اـیوگ  سپ  شدـینادرگ  هدـنز  هک  یـسک  همه و  ار  ناـمدرم 

(32  ) دنناراک فارسا  نیمز  رد  نآ  زا  سپ  ناشیا  زا  يرایسب  هک  یتسردب  سپ  تازجعم 
ای دنوش  هدرک  رادرب  ای  دنوش  هتـشک  هکنآ  رگم  داسف  هار  زا  نیمز  رد  دنـشوکیم  شلوسر و  ادخ و  اب  دننکیم  برح  هک  نانآ  شاداپ  تسین 

تـسناشیا يارب  زا  ایند و  رد  يراوخ  تسا  ار  ناشیا  رم  نآ  نیمز  زا  دنوش  هدنار  ای  رگیدکی  فالخ  زا  ناشاهاپ  ناشاهتـسد و  دوش  هدـیرب 
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(33  ) گرزب یباذع  ترخآ  رد 
(34  ) تسنابرهم هدنزرمآ  ادخ  هک  یتسردب  دینادب  سپ  ناشیا  رب  دیبای  تسد  هکنآ  زا  شیپ  دندرک  هبوت  هک  نانآ  رگم 

(35  ) دیوش راگتسر  امش  هک  دشاب  وا  هار  رد  دینک  داهج  هلیسو و  وا  يوسب  دیئوجب  ادخ و  زا  دیسرتب  دیدروآ  نامیا  هک  یناسک  نآ  يا 
دنرخ زاب  ار  دوخ  هک  نآ  اب  دـشاب  نآ  دـننام  همه و  تسا  نیمز  رد  هچنآ  ار  ناشیا  رم  دـشاب  هکنآ  رگا  دـندش  رفاک  هک  نانآ  هک  یتسردـب 

(36  ) كاندرد یباذع  تسناشیا  يارب  زا  ناشیا و  زا  دوشن  هتفریذپ  هک  زیختسر  زور  باذع  زا  نآب 
(37  ) یمئاد تسیباذع  ار  ناشیا  رم  نآ و  زا  ناگدنور  نوریب  ناشیا  دنتسین  شتآ و  زا  دنور  نوریب  هک  دنهاوخیم 

یتبوقع  دندرک  بسک  هچنآ  ببسب  یشاداپ  ار  ناشیا  ياهتسد  دیربب  سپ  دزد  نز  دزد و  درم  و 
107 ص : نآرق ، همجرت 

(38  ) تسا راکتسرد  بلاغ  ادخ  تسا و  ادخ  زا 
(39  ) تسنابرهم هدنزرمآ  ادخ  هک  یتسردب  وا  رب  دریذپ  هبوت  ادخ  هک  یتسردب  سپ  درک  یکین  شمتس و  زا  سپ  درک  هبوت  هکنآ  سپ 

رب ادخ  دهاوخ و  هک  ار  نآ  دزرمآیم  دهاوخ و  هک  ار  نآ  دـنکیم  باذـع  نیمز  اهنامـسآ و  یهاشداپ  تسا  ار  وا  رم  ادـخ  هک  یتسنادـن  ایآ 
(40  ) تسا اناوت  زیچ  همه 

هک ینانآ  زا  ناشاهلد و  دیورگن  ناشاهنهدب و  میدـیورگ  دـنتفگ  هک  نانآ  زا  رفک  رد  دنباتـشیم  هک  نانآ  ارت  دـنکن  كانهودـنا  ربمغیپ  يا 
رگا دنیوگیم  وا  ياهاج  سپ  زا  ار  نخـس  دننادرگیم  تدندماین  هک  رگید  یهورگ  رم  دنناگدنونـش  ار  غورد  رم  دنناگدنونـش  دـندش  دوهی 

ار وا  رم  دیوشن  کلام  سپ  ار  دوخ  شیامزآ  ادخ  دهاوخ  هکنآ  دیـسرتب و  سپ  ار  نآ  ناتدندادن  رگا  شدیریگب و  سپ  ار  نیا  دیوش  هداد 
ار ناشیا  رم  يراوخ و  ایند  رد  تسا  ار  ناشیا  رم  ار  ناشیا  ياهلد  دـنادرگ  كاپ  هک  ادـخ  هتـساوخن  هک  نانآ  دـنهورگ  نآ  يزیچ  ادـخ  زا 

(41  ) گرزب یباذع  ترخآ  رد  تسا 
يور رگا  ناـشیا و  زا  نادرگ  يور  اـی  ناـشنایم  نـک  مـکح  سپ  ارت  دـندمآ  رگا  سپ  ار  مارح  رم  دـنناگدنروخ  ار  غورد  رم  دـنناگدنونش 

تسود ادخ  هک  یتسردب  لدعب  ناشنایم  نک  مکح  سپ  يدرک  مکح  رگا  يزیچ و  ارت  دیناسر  دنناوتن  ررض  زگره  سپ  ناشیا  زا  ینادرگب 
(42  ) ار ناگدننک  تلادع  دراد 

ناگدنورگب هدرک  نآ  دنتسین  نآ و  زا  سپ  دندرگیم  رب  سپ  ادخ  مکح  تسنآ  رد  هک  ۀیروت  تسناشیا  دزن  ارت و  دنزاسیم  مکح  هنوگچ  و 
(43)

108 ص : نآرق ، همجرت 
دوهی هک  نانآ  يارب  دندش  نامرف  ياریذپ  هک  یناربمغیپ  نآب  دننکیم  مکح  رون  تیاده و  تسنآ  رد  هک  ار  ۀیروت  میداتسرف  ام  هک  یتسردب 

سپ ناهاوگ  نآ  رب  دندوب  ادخ و  باتک  زا  ار  شیرادهاگن  دندش  هتـساوخ  هچنآب  راد  نید  نایاناد  تفرعم و  لماک  ناتـسرپ  ادخ  دـندش و 
اهنآ سپ  ادخ  داتسرف  ورف  هچنآب  درکن  مکح  هک  یسک  ار و  كدنا  ياهب  نم  ياهتیآب  دیریگم  لدب  نم و  زا  دیـسرتب  نامدرم و  زا  دیـسرتم 

(44  ) دننارفاک ناشیا 
صاصق ار  اهتحارج  نادندب و  نادند  شوگب و  شوگ  ینیب و  هب  ینیب  مشچب و  مشچ  تسا و  سفنب  سفن  هکنیا  نآ  رد  ناشیا  رب  میتشون  و 

ناـشیا اـهنآ  سپ  ادـخ  داتـسرف  ورف  هچنآـب  درکن  مـکح  هـک  یـسک  ار و  وا  رم  تـسا  هراّـفک  نآ  سپ  نآـب  دـنک  قّدـصت  هـک  یـسک  سپ 
(45  ) دنناراکمتس

میداد ۀیروت و  زا  شتـسد  ود  نایم  دشاب  هچنآ  زا  دوب  هدننک  قیدصت  هک  یتلاح  رد  ار  میرم  رـسپ  یـسیع  ناشاهرثا  رب  میدروآ  رد  یپ  زا  و 
تـسیدنپ تیاده و  ۀیروت و  زا  شتـسد  ود  نایم  دشاب  ار  هچنآ  رم  تسا  هدـننک  قیدـصت  يرون و  تسا و  یتیادـه  نآ  رد  هک  لیجنا  ار  وا 

(46  ) ناراکزیهرپ يارب 
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ناقـساف دنناشیا  هورگ  نآ  سپ  ادخ  داتـسرف  هچنآب  درکن  مکح  هک  یـسک  نآ و  رد  ادخ  داتـسرف  ورف  هچنآب  لیجنا  لها  دننک  مکح  دیاب  و 
(47)

ناشنایم نک  مکح  سپ  نآ  رب  تسنابهگن  باتک و  زا  شتـسد  ود  نایم  دـشاب  هچنآ  رم  هدـنراد  رواب  یتسارب  ار  باتک  وتب  میداتـسرف  ورف  و 
هار یتعیرش و  امش  زا  میدینادرگ  کی  ره  يارب  زا  ّقح  زا  ارت  دمآ  هچنآ  زا  لیمب  ار  ناشیا  ياهدارم  نکم  يوریپ  ادخ و  داتـسرف  ورف  هچنآب 

ار امش  دیامزایب  ات  نکیل  دحاو و  یتّما  ار  امش  يدرک  هنیآ  ره  ادخ  تساوخ  رگا  ینشور و 
109 ص : نآرق ، همجرت 

رد دیدوب  هچنآب  ار  امـش  دهدیم  ربخ  سپ  همه  امـش  عجرم  تسا  ادخ  يوسب  اهیبوخب  ار  رگیدکی  دیریگ  یـشیپ  سپ  ار  امـش  داد  هچنآ  رد 
(48  ) دیدرکیم فالتخا  نآ 

یخرب زا  تدـنزادنا  هنتفب  هک  ناشیا  زا  سرتب  ار و  ناشیا  ياهـشهاوخ  نکم  يوریپ  ادـخ و  داتـسرف  ورف  هچنآب  ناـشنایم  نک  مکح  هکنآ  و 
ناـشناهانگ و یخربب  ار  ناـشیا  دـناسرب  هک  ادـخ  دـهاوخیم  تسین  نیا  زج  هک  نادـب  سپ  دـندرگ  رب  رگا  سپ  وتب  ادـخ  داتـسرف  ورف  هچنآ 

(49  ) دنناقساف هنیآ  ره  نامدرم  زا  يرایسب  هک  یتسردب 
(50  ) دننکیم نیقی  هک  یهورگ  يارب  زا  يروادب  ادخ  زا  رتوکین  تسیک  دنیوجیم و  ار  شیپ  ینادان  يرواد  سپ  ایآ 

امـش زا  ار  ناشیا  دراد  تسود  هک  ره  دنایخرب و  ناتـسود  ناشیخرب  ناتـسود  ار  نایاسرت  دوهی و  دـیریگم  دـیدیورگ  هک  یناسک  نآ  يا 
(51  ) ار ناراکمتس  هورگ  دنکیمن  تیاده  ادخ  هک  یتسردب  تسناشیا  زا  وا  هک  یتسردب  سپ 

هک ادخ  دیاش  سپ  يدب  دـنزگ  ار  ام  دـسرب  هک  میـسرتیم  دـنیوگیم  ناشیا  رد  دنباتـشیم  تسا  ضرم  ناشاهلد  رد  هک  ار  نانآ  ینیبیم  سپ 
(52  ) نانامیشپ ناشاهنت  رد  دنتشاد  ناهن  هچنآ  رب  دنورگ  سپ  شدزن  زا  ینامرف  ای  شیاشگ  دروآ 

دـش زیچان  دنیامـش  اب  ناشیا  هک  ناشاهدنگوس  نیرتتخـس  ادخب  دندروخ  دنگوس  هک  دننانآ  هورگ  نیا  ایآ  دـندیورگ  هک  نانآ  دـنیوگ  و 
(53  ) ناراکنایز دنتشگ  سپ  ناشاهرادرک 

تـسود ار و  ناشیا  دراد  تسود  هک  ار  یهورگ  ادخ  دروایب  هک  دـشاب  دوز  سپ  شنید  زا  امـش  زا  ددرگ  رب  هکنآ  دـیدیورگ  هک  نانآ  يا 
رب دنناتشرد  ناگدنورگ  رب  دننالد  مرن  ار  وا  دنراد 

110 ص : نآرق ، همجرت 
اناد تمحر  خارف  ادخ  دهاوخ و  هک  رهب  شدهدیم  ادخ  ینوزفا  تسنآ  هدننک  شنزرس  زا  دنـسرتیمن  ادخ و  هار  رد  دننکیم  رازراک  نارفاک 

(54  ) تسا
ناشیا هک  یتقو  ار  ةاکز  دنهدیم  ار و  زامن  دنرادیم  اپ  رب  هک  نانآ  دندیورگ  هک  نانآ  شلوسر و  تسا و  ادخ  امـش  ّیلو  هک  تسین  نیا  زج 

(55  ) دنعوکر رد 
(56  ) نابلاغ دنناشیا  ادخ  هورگ  هک  یتسردب  سپ  دندیورگ  هک  نانآ  ار و  شلوسر  ادخ و  دراد  تسود  هکنآ  و 

امـش و زا  شیپ  ار  همان  دندش  هداد  هک  نانآ  زا  هچیزاب  سوسفب و  ار  امـش  نید  دنتفرگ  هک  ار  نانآ  دـیریگم  دـیدیورگ  هک  یناسک  نآ  يا 
(57  ) ناگدنورگ دیتسه  رگا  ادخ  زا  دیسرتب  ناتسود و  ار  نارفاک 

(58  ) لقعب دنباییمن  رد  هک  دنایهورگ  ناشیا  هک  تسنآ  ببسب  نیا  يزاب  ءازهتساب و  ار  نآ  دنریگیم  زامنب  دینکیم  ادن  نوچ  و 
شیپ و زا  دش  هداتسرف  هچنآ  امب و  دش  هداتسرف  ورف  هچنآ  ادخب و  میدروآ  نامیا  هکنآ  رگم  ام  زا  دیرادیم  شوخان  ایآ  باتک  لها  يا  وگب 

(59  ) دنناقساف امش  نیرتشیب  هکنآ 
ناگنیزوب ناشیا  زا  دینادرگ  وا و  رب  درک  مشخ  ادخ و  ار  وا  درک  تنعل  هک  یـسک  ادخ  دزن  ازج  رد  نآ  زا  رتدبب  ار  امـش  مهد  ربخ  ایآ  وگب 

(60  ) هار هنایم  زا  دنرت  هتشگمگ  ياج و  رد  دنرتدب  اهنآ  ار  توغاط  دیتسرپ  ناگوخ و  و 
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دنتـسه هچنآب  رتاناد  تسا و  ادخ  نآب و  دنتفر  نوریب  قیقحتب  ناشیا  رفکب و  دندش  لخاد  قیقحتب  میدیورگ و  دنیوگ  ار  امـش  دنیآ  نوچ  و 
(61  ) دنرادیم ناهنپ  هک 

ینیبیم  و 
111 ص : نآرق ، همجرت 

(62  ) دندرکیم دندوب  هچنآ  تسا  دب  هنیآ  ره  ار  مارح  ناشندروخ  ینمشد و  هانگ و  رد  دنباتشیم  هک  ار  ناشیا  زا  يرایسب 
هک دنتـسه  ار  هچنآ  تسا  دب  هنیآ  ره  ار  مارح  ناشندروخ  ار و  دب  ناشراتفگ  زا  رادنید  نایاناد  ناتـسرپ و  ادخ  ار  ناشیا  دنرادیمن  زاب  ارچ 

(63  ) دننکیم
دنکیم قافنا  تسا  هداشگ  وا  تسد  ود  هکلب  دنتفگ  هچنآب  دندش  هدرک  تنعل  ناشاهتسد و  داب  هتـسب  تسا  هتـسب  ادخ  تسد  دوهی  دنتفگ  و 

ناشنایم میتخادنا  رفک و  یشکرس و  تراگدرورپ  زا  وتب  هداتـسرف  ورف  هچنآ  ناشیا  زا  يرایـسب  هّتبلا  دیازفایم  هنیآ  ره  دهاوخیم و  هک  نانچ 
يارب زا  نیمز  رد  دنباتـشیم  ادخ و  ار  نآ  دـینادرگ  شوماوخ  رازراک  يارب  ار  شتآ  دـنتخورفا  رب  هاگ  ره  زیختـسر  زور  ات  هنیک  ینمـشد و 

(64  ) ار ناگدننک  داسف  درادیمن  تسود  ادخ  ندرک و  داسف 
رپ ياهتـشهب  رد  ناشمیدروآیم  رد  ار و  ناشاهیدب  اهنآ  زا  میدنارذگیم  رد  دندوب  هدش  راکزیهرپ  دندوب و  هدیورگ  باتک  لها  هکنآ  رگا  و 

(65  ) تمعن
زا دـندروخیم  هنیآ  ره  ناشراگدرورپ  زا  ناـشیاب  دـش  هداتـسرف  ورف  هچنآ  ار و  لـیجنا  ۀـیروت و  دـندوب  هتـشاد  ياـپ  رب  ناـشیا  هکنآ  رگا  و 

(66  ) دننکیم ار  هچنآ  تسا  دب  ناشیا  زا  يرایسب  ور و  هنایم  یهورگ  دنناشیا  زا  ناشاهاپ  ریز  زا  ناشالاب و 
درادیم هاگن  ادخ  ار و  وا  ياهماغیپ  دوب  یهاوخ  هدنیاسرن  سپ  يدرکن  رگا  تراگدرورپ و  زا  وتب  دش  هداتـسرف  ورف  هچنآ  ناسرب  ربمغیپ  يا 

نآرق 141  همجرت  ( 67  ) ار نارفاک  هورگ  دنکیمن  تیاده  ادخ  هک  یتسردب  نامدرم  زا  ارت 
دیراد ياپ  رب  ات  يزیچ  رب  دیتسین  باتک  لها  يا  وگب 

112 ص : نآرق ، همجرت 
زا وتب  دش  هداتسرف  ورف  هچنآ  ار  ناشیا  زا  يرایسب  دنک  نوزفا  هنیآ  ره  ناتراگدرورپ و  زا  امشب  دش  هداتـسرف  ورف  هچنآ  ار و  لیجنا  ۀیروت و 

(68  ) نارفاک هورگ  رب  رادم  هودنا  سپ  یساپسان  یهاریب و  تراگدرورپ 
درک نیسپ و  زاب  زور  ادخب و  دیورگ  هکنآ  نایاسرت  ناگدنور و  ینیدب  ینید  زا  دندش و  دوهی  هک  نانآ  دندیورگ و  هک  نانآ  هک  یتسردب 

(69  ) دنوش كانهودنا  ناشیا  هن  ناشیا و  رب  یمیب  تسین  سپ  هتسیاش  راک 
هن هچنآـب  يربمغیپ  ار  ناـشیا  دـمآ  هک  هاـگ  ره  دـنچ  ینـالوسر  ناـشیا  يوسب  میداتـسرف  ار و  بوقعی  نادـنزرف  ناـمیپ  میتـفرگ  هنیآ  ره  و 

(70  ) دنتشکیم ار  یهورگ  دندرک و  بیذکت  ار  یهورگ  ناشیا  ياهنت  دوب  دنموزرآ 
ناشیا زا  يرایسب  دندش  رک  دندش و  روک  سپ  ناشیا  رب  ادخ  داد  هبوت  سپ  دندش  رک  دندش و  روک  سپ  یـشیامزآ  دشابن  هک  دنتـشادنپ  و 

(71  ) دننکیم هچنآب  تسا  انیب  ادخ  و 
ادخ دیتسرپب  هک  لیئارسا  ینب  يا  حیسم  تفگ  میرم و  رسپ  حیسم  تسا  وا  ادخ  هک  یتسردب  دنتفگ  هک  نانآ  دندش  رفاک  تقیقحب  هنیآ  ره 

تشهب وا  رب  ادخ  تسا  هدرک  مارح  هک  یتسردب  سپ  ادخب  داد  رارق  زابنا  هک  ره  هک  یتسردب  تسا  امش  راگدرورپ  نم و  راگدرورپ  هک  ار 
(72  ) هدننک يرای  چیه  ار  ناراکمتس  تسین  شتآ و  تسا  وا  ياج  ار و 

زاب رگا  هناگی و  يادخ  رگم  ییادخ  چـیه  تسین  تسا و  هس  مّیـس  ادـخ  هک  یتسردـب  دـنتفگ  هک  نانآ  دـندش  رفاک  هک  یتسردـب  هنیآ  ره 
(73  ) كاندرد یباذع  ناشیا  زا  دندش  رفاک  هک  نانآ  دسرب  هنیآ  ره  دنیوگیم  هچنآ  زا  دنتسیان 

هدنزرمآ  ادخ  وا و  زا  دنهاوخیمن  شزرمآ  ادخ و  يوسب  دننکیمن  هبوت  سپ  ایآ 
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113 ص : نآرق ، همجرت 
(74  ) تسنابرهم

ار ماعط  دندروخیم  هک  دندوب  تسا  رایسب  دوب  شردام  ناربمغیپ و  وا  زا  شیپ  دنتشذگ  تقیقحب  هک  يربمغیپ  رگم  میرم  رسپ  حیـسم  تسین 
(75  ) دنوشیم هدینادرگرب  هنوگچ  هک  رگنب  سپ  ار  اهتیآ  ناشیا  يارب  زا  مینکیم  نایب  هنوگچ  هک  رگنب 

(76  ) اناد ياونش  تسا  وا  ادخ  ار و  يدوس  هن  يررض و  امش  يارب  زا  دوشیمن  کلام  هچنآ  ادخ  زج  زا  دیتسرپیم  ایآ  وگب 
دندرک مگ  شیپ و  زا  دـندش  هارمگ  تقیقحب  هک  یعمج  ياهـشهاوخ  دـینکم  يوریپ  ّقح و  انب  ناتنید  رد  دـینکم  ّولغ  باتک  لـها  يا  وگب 

(77  ) هار هنایم  زا  دندش  هارمگ  ار و  يرایسب 
دندوب دندرک و  ینامرفان  هک  تسنآ  ببسب  نیا  میرم  رـسپ  یـسیع  دواد و  نابز  رب  لیئارـسا  ینب  زا  دندش  رفاک  هک  نانآ  دندش  هدرک  تنعل 

(78  ) دندرکیم يّدعت  هک 
(79  ) دندرکیم هک  دندوب  هچنآ  دوب  دب  هنیآ  ره  ار  نآ  دندرکیم  هک  يرکنم  زا  دنداتسیایمن  زاب  هک  دندوب 

هک ناشاهسفن  ناشیا  يارب  هداتسرف  شیپ  هچنآ  تسا  دب  هنیآ  ره  دندش  رفاک  هک  ار  نانآ  دنریگیم  تسود  هک  ار  ناشیا  زا  يرایسب  ینیبیم 
(80  ) نادیواج دنناشیا  باذع  رد  ناشیا و  رب  ادخ  درک  مشخ 

دننانامرفان ناشیا  زا  يرایـسب  نکیل  ناتـسود و  ناشدنتفرگیمن  واب  دش  هداتـسرف  ورف  هچنآ  ربمغیپ و  ادـخب و  دـندیورگیم  هک  دـندوب  رگا  و 
(81)

هنیآ ره  دـندروآ و  كرـش  هک  نانآ  ار و  دوهی  دـندروآ  نامیا  هک  نانآ  يارب  زا  ینمـشد  رد  ار  نامدرم  نیرتتخـس  تفاـی  یهاوخ  هنیآ  ره 
دنتفگ هک  نانآ  دندیورگ  هک  اهنآ  يارب  زا  یتسود  رد  ار  ناشنیرتکیدزن  تفای  یهاوخ 

114 ص : نآرق ، همجرت 
(82  ) دننکیمن یشکرس  اهنآ  هکنآ  نانیشن و  هعموص  ناشیشک و  دنناشیا  زا  هک  تسا  نیاب  نآ  مینایاسرت  ام  هک  یتسردب 

يا دـنیوگیم  ّقح  زا  دنتخانـش  ار  هچنآ  هدـنا  کشا  زا  دزیریم  هک  ار  ناشاهمـشچ  ینیبیم  لوسرب  دـش  هداتـسرف  ورف  هچنآ  دنونـشب  نوچ  و 
(83  ) نادهاش اب  ار  ام  سیونب  سپ  میدیورگ  ام  راگدرورپ 

ناگتـسیاش هورگ  اب  ام  راگدرورپ  ار  ام  دنادرگ  لخاد  هک  میراد  عمط  ّقح و  زا  ار  ام  دمآ  هچنآ  ادـخب و  میرواین  نامیا  هک  ار  ام  تسیچ  و 
(84)

(85  ) تسا ناراکوکین  شاداپ  نآ  نآ و  رد  ناینادیواج  اهرهن  اهنآ  ریز  زا  دوریم  هک  ییاهتشهب  دنتفگ  هچنآب  ادخ  ناشداد  ازج  سپ 
(86  ) دنخزود لها  هورگ  نآ  ار  ام  ياهتیآ  دندرک  بیذکت  دندش و  رفاک  هک  نانآ  و 

ادخ هک  یتسردب  دیرذگم  رد  ّدح  زا  امـش و  يارب  زا  ادخ  دینادرگ  لالح  ار  هچنآ  ياههزیکاپ  دینکم  مارح  دـیدیورگ  هک  یناسک  نآ  يا 
(87  ) ار ناگدننک  يّدعت  درادن  تسود 

(88  ) دیناگدنورگ واب  امش  هک  ییادخ  زا  دیسرتب  هزیکاپ و  لالح  ادخ  ار  امش  داد  يزور  هچنآ  زا  دیروخب  و 
نداد ماعط  نآ  هراّفک  سپ  ار  اهدنگوس  ناتنتسب  ببسب  ار  امش  دنکیم  هذخاؤم  نکیل  ناتاهدنگوس و  رد  وغلب  ادخ  ار  امش  دنکیمن  هذخاؤم 
هزور سپ  دـباین  هک  یـسک  سپ  تسا  یندرگ  ندرک  دازآ  ای  تسا  اهنآ  سابل  ای  ار  ناتلها  دـینکیم  ماعطا  هچنآ  طسو  زا  تسا  نیکـسم  هد 

دنکیم نایب  نینچمه  ار  ناتاهدنگوس  دیراد  هاگن  دینک و  فالخ  دیروخ و  دنگوس  نوچ  تسا  امش  ياهدنگوس  هراّفک  نآ  تسا  زور  هس 
امش يارب  ادخ 

115 ص : نآرق ، همجرت 
(89  ) دینک رکش  امش  هک  دشاب  ار  دوخ  ياهتیآ 
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اهنآ زا  دینک  يرود  سپ  ناطیش  رادرک  زا  تسا  دیلپ  هعرق  ياهریت  اهتب و  رامق و  بارش و  هک  تسین  نیا  زج  دیدیورگ  هک  یناسک  نآ  يا 
(90  ) دیوش راگتسر  امش  هک  دشاب 

ایآ سپ  زامن  زا  ادخ و  دای  زا  ار  امش  درادزاب  رامق و  رمخ و  رد  هنیک  ینمشد و  امش  نایم  دزادنیب  هک  ناطیـش  دهاوخیم  هک  تسین  نیا  زج 
(91  ) ناگداتسیا زاب  دیتسه  امش 

راکـشآ ندیناسر  رگم  ام  لوسر  رب  تسین  هک  دینادب  سپ  دینک  ضارعا  رگا  سپ  دینک  رذح  ار و  ربمغیپ  دیربنامرف  ار و  ادـخ  دـیربنامرف  و 
(92)

ياهراک دندرک  دندیورگ و  دندش و  راکزیهرپ  نوچ  دندروخ  هچنآ  رد  یهانگ  هتـسیاش  ياهراک  دـندرک  دـندیورگ و  هک  نانآ  رب  تسین 
(93  ) ار ناراکوکین  دراد  تسود  ادخ  دندرک و  یکین  دندش و  راکزیهرپ  سپ  دندیورگ  دندش و  راکزیهرپ  سپ  هتسیاش 

دیامن ادج  ات  ناتاه  هزین  امـش و  ياهتـسد  نآب  دسریم  هک  راکـش  زا  يزیچب  ادخ  ار  امـش  دیامزآیم  هنیآ  ره  دـندیورگ  هک  یناسک  نآ  يا 
(94  ) درد رپ  یباذع  تسا  ار  وا  سپ  نآ  زا  سپ  درک  يّدعت  هک  یسک  سپ  یناهن  رد  وا  زا  دسرتیم  هک  ار  نآ  ادخ 

لثم تسیئازج  سپ  دمع  يور  زا  امش  زا  ار  نآ  تشک  هک  یسک  نامرحم و  دیـشاب  امـش  ار و  دیـص  دیـشکم  دیدیورگ  هک  یناسک  نآ  يا 
ماعط تسا  هراّـفک  اـی  هبعک  هدنـسر  یناـبرق  امـش  زا  تلادـع  بحاـص  ود  نآـب  دـننک  مکح  هک  دنفـسوگ  واـگ و  رتش و  زا  تشک  ار  هچنآ 

نآ  ربارب  ای  نانیکسم 
116 ص : نآرق ، همجرت 

بلاغ ادخ  وا و  زا  ادخ  دشکیم  ماقتنا  سپ  درک  تشگزاب  هکنآ  تشذگ و  هچنآ  زا  ادخ  درک  وفع  ار  شراک  تبوقع  يدب  دشچب  ات  هزور 
(95  ) تسا ماقتنا  بحاص 

ام نابایب  راکش  امش  رب  دش  هدرک  مارح  تسا و  هلفاق  يارب  زا  امش و  يارب  شّیعت  هیام  شماعط  ایرد و  راکش  امـش  يارب  زا  دش  هدرک  لالح 
(96  ) دیوشیم روشحم  وا  يوسب  هک  ییادخ  زا  دیسرتب  نامرحم و  دیشاب  هک  ماد 

دنادیم ادخ  هک  دینادب  هک  تسنیا  يارب  زا  نآ  ار  اههدالق  ار و  ینابرق  مارح و  هام  نامدرم و  ماوق  ۀهجب  مرتحم  هناخ  ار  هبعک  ادخ  دـینادرگ 
(97  ) تسا اناد  زیچ  همهب  ادخ  هک  یتسردب  تسا و  نیمز  رد  هچنآ  اهنامسآ و  رد  هچنآ 

(98  ) تسا نابرهم  هدنزرمآ  ادخ  هک  یتسردب  تسا و  تبوقع  تخس  ادخ  هک  دینادب 
(99  ) دیرادیم ناهنپ  ار  هچنآ  دینکیم و  راکشآ  هچنآ  دنادیم  ادخ  ندیناسر و  رگم  لوسر  رب  تسین 

امش هک  دشاب  اهدرخ  نابحاص  يا  ادخ  زا  دیسرتب  سپ  دیلپ  يرایسب  ارت  دشاب  هدروآ  تفگـشب  هچ  رگا  هزیکاپ و  دیلپ و  تسین  ناسکی  وگب 
(100  ) دیوش راگتسر 

هک یماگنه  نآ  زا  دیسرپب  رگا  ار و  امش  دیآ  دب  ار  امش  رم  دوش  هدرک  راکشآ  رگا  هک  ییاهزیچ  زا  دیـسرپم  دیدیورگ  هک  یناسک  نآ  يا 
(101  ) تسا رابدرب  هدنزرمآ  ادخ  نآ و  زا  ادخ  تشذگ  رد  ار  امش  رم  دوش  راکشآ  نآرق  دوشیم  هداتسرف  ورف 

(102  ) نارفاک اهنآب  دندیدرک  سپ  امش  زا  شیپ  یعمج  ار  نآ  دندرک  لاؤس  تقیقحب 
دننکیم ارتفا  دندش  رفاک  هک  نانآ  نکیل  یماح و  هن  هلیصو و  هن  هبئاس و  هن  هریحب و  چیه  ادخ  دینادرگن 

117 ص : نآرق ، همجرت 
(103  ) لقعب دنباییمن  رد  ناشیا  نیرتشیب  ار و  غورد  ادخ  رب 

ار دوخ  ناردپ  نآ  رب  میتفای  هچنآ  ار  ام  تسا  سب  دنیوگ  لوسر  يوسب  ادخ و  داتـسرف  هچنآ  يوسب  دـیئایب  ار  ناشیا  رم  دوش  هتفگ  نوچ  و 
(104  ) دنباین هار  ار و  يزیچ  دننادن  هک  ناشناردپ  دشاب  هچ  رگا  و 

تـسا ادخ  يوسب  دیبای  تیاده  نوچ  دـش  هارمگ  هکنآ  ار  امـش  دـنکیمن  نایز  امـش  ياهـسفن  تسا  امـش  رب  دـیدیورگ  هک  یناسک  نآ  يا 
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(105  ) دیدرکیم هک  دیدوب  هچنآب  ار  امش  دهدیم  ربخ  سپ  همه  امش  تشگزاب 
تلادـع نابحاص  سک  ود  ندرک  ّتیـصو  ماگنه  گرم  ار  امـش  زا  یکی  دوش  رـضاح  نوچ  ناتنایم  یهاوگ  دـیدیورگ  هک  یناسک  نآ  يا 

زا دعب  ار  ود  نآ  دیرادیم  زاب  گرم  هثداح  ار  امـش  دیـسر  سپ  نیمز  رد  دیدرک  رفـس  امـش  رگا  امـش  زج  زا  رگید  يات  ود  ای  امـش  زا  دیاب 
میاهدیشوپن تبارق و  بحاص  دشاب  هچ  رگا  ار و  ییاهب  نآب  میاهتفرگن  هک  دیشاب  هدیناسرمهب  یّکـش  رگا  ادخب  دنروخیم  دنگوس  سپ  زامن 

(106  ) میشاب ناراکدب  زا  هنیآ  ره  هاگ  نآ  ام  هک  یتسردب  ار  ادخ  یهاوگ 
هدش ّقحتـسم  هک  نانآ  زا  ات  ود  نآ  ياجب  دنزیخیم  رب  رگید  يات  ود  سپ  ار  يدب  دندش  ّقحتـسم  ود  نآ  هکنآ  رب  دش  هتفای  عاّلطا  رگا  سپ 

میاهدرکن يّدـعت  ود و  نآ  یهاوـگ  زا  تسا  رتراوازـس  اـم  یهاوـگ  هنیآ  ره  هک  ادـخب  دـنروخیم  مـسق  سپ  دـنیالوا  ود  نآ  هـک  ناـشیا  رب 
(107  ) ناراکمتس زا  میشاب  هنیآ  ره  هاگ  نآ  ام  هک  یتسردب 

ادخ و زا  دیسرتب  ناشاهدنگوس و  زا  دعب  ییاهدنگوس  دوش  هدرک  ّدر  هک  دنـسرتب  ای  شهجو  رب  ار  یهاوگ  دنرایب  هکنآب  تسا  رتکیدزن  نآ 
هورگ  دنکیمن  تیاده  ادخ  دیونشب و 

118 ص : نآرق ، همجرت 
(108  ) ار ناقساف 

ییوت وت  هک  یتسردب  ام  يارب  زا  یـشناد  تسین  دنیوگ  دیدش  هدرک  تباجا  زیچ  هچ  دیوگیم  سپ  ار  نالوسر  ادخ  دـنکیم  عمج  هک  يزور 
(109  ) اهیناهن ياناد 

نامدرم اب  يدرکیم  نخس  یکاپ  حورب  ارت  مداد  ورین  هک  یتقو  تردام  رب  وت و  رب  ارم  تمعن  نک  دای  میرم  رسپ  یسیع  يا  ادخ  تفگ  نوچ 
یغرم لکـش  نوچ  لگ  زا  یتخاسیم  هک  یماـگنه  لـیجنا و  ۀـیروت و  تمکح و  باـتک و  ارت  متخومآ  هک  یتقو  ییوم و  ود  هراوهگ و  رد 

هک یتقو  نم و  نامرفب  ار  سیپ  ار و  داز  رداـم  روک  يدـینادرگیم  هب  نم و  ناـمرفب  یغرم  دـشیم  سپ  نآ  رد  يدـیمدیم  سپ  نم  تصخرب 
نانآ تفگ  سپ  اهتّجحب  ار  ناشیا  يدـمآ  هک  یتقو  وت  زا  ار  لیئارـسا  ینب  متـشاد  زاب  هک  هاگ  نآ  نم و  نذاب  ار  ناگدرم  يدروآـیم  نوریب 

(110  ) راکشآ يوداج  رگم  نیا  تسین  ناشیا  زا  دندش  رفاک  هک 
(111  ) میناداقنم ام  هکنآب  شاب  هاوگ  میدروآ و  نامیا  دنتفگ  نم  لوسرب  نمب و  دیورگب  هک  نایراوحب  مداتسرف  یحو  هک  یماگنه  و 
دیسرتب تفگ  نامسآ  زا  هتسارآ  یناوخ  ام  رب  دروآ  دورف  هک  تراگدرورپ  دناوتیم  ایآ  میرم  رـسپ  یـسیع  يا  ناّیراوح  دنتفگ  هک  یماگنه 

(112  ) ناگدنورگ دیتسه  رگا  ادخ  زا 
(113  ) ناهاوگ زا  نآ  رب  میشاب  امب و  یتفگ  تسار  قیقحتب  هک  مینادب  ام و  ياهلد  دمارایب  نآ و  زا  میروخب  هک  میهاوخیم  دنتفگ 

هک  نامسآ  زا  هتسارآ  یناوخ  ام  رب  تسرف  ورف  ام  راگدرورپ  يا  ایادخ  راب  میرم  رسپ  یسیع  تفگ 
119 ص : نآرق ، همجرت 

ادخ تفگ  ناگدنهد  يزور  نیرتهب  ییوت  ار و  ام  هد  يزور  وت و  زا  یناشن  ام و  رخآ  ام و  لّوا  يارب  زا  يدیع  ام  يارب  زا  دشاب  هدوب 
ار وا  منکیم  باذـع  نم  هک  یتسردـب  سپ  امـش  زا  نآ  زا  سپ  دوـشیم  رفاـک  هک  ره  سپ  امـش  رب  ار  نآ  ماهدنتـسرف  ورف  نم  هـک  یتسردـب 

(115  ) ار نایناهج  زا  يدحا  نآب  منکیمن  باذع  هک  هجنکش 
یهّزنم تفگ  ادخ  ریغ  زا  ادخ  ود  ار  مردام  ارم و  دیریگ  ارف  هک  ار  نامدرم  رم  هتفگ  وت  ایآ  میرم  رسپ  یسیع  يا  ادخ  تفگ  هک  یماگنه  و 
تسنم ریمض  رد  هچنآ  ینادیم  ار  نآ  هتسناد  تقیقحب  سپ  ار  نآ  ماهتفگ  هک  متسه  رگا  راوازس  ارم  تسین  هچنآ  میوگب  هک  ارم  دزس  هن  وت 

(116  ) اهیناهن ياناد  ییوت  وت  هک  یتسردب  تسا  وت  سفن  رد  هچنآ  نم  منادیمن  و 
هک ماد  ام  هاوگ  ناشیا  رب  مدوب  تسا و  امـش  نم و  راـگدرورپ  هک  ار  ادـخ  دـیتسرپب  هک  نآـب  ارم  يدومرف  هچنآ  رگم  ار  ناـشیا  رم  ماهتفگن 

(117  ) یهاوگ زیچ  همه  رب  وت  ناشیا و  رب  نابهگن  وت  یتسه  ارم  يرادرب  نوچ  سپ  ناشیا  نایم  رد  مدوب 
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(118  ) رادرک تسرد  بلاغ  ییوت  وت  هک  یتسردب  سپ  ار  ناشیا  يزرمایب  رگا  دناوت و  ناگدنب  ناشیا  سپ  ار  ناشیا  ینک  باذع  رگا 
اهرهن اهنآ  ریز  زا  دوریم  هک  ییاهتـشهب  تسا  ار  ناشیا  رم  اـهنآ  نتفگ  تسار  ار  ناـیوگ  تسار  دـشخب  دوس  تسا  يزور  نیا  ادـخ  تفگ 

(119  ) گرزب یبایماک  تسنآ  وا  زا  دندش  دونشوخ  ناشیا و  زا  ادخ  دش  یضار  هتسویپ  نآ  رد  ناینادواج 
(120  ) تسا اناوت  يزیچ  همه  رب  وا  تسا و  اهنآ  رد  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  یهاشداپ  تسار  ادخ  رم 

120 ص : نآرق ، همجرت 

ۀّیکم یه  ۀیآ و  نوتس  سمخ و  ۀئام و  ماعنألا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
ربارب ناشراگدرورپب  دـندش  رفاک  هک  نانآ  سپ  ار  ینـشور  اهیکیرات و  دروآ  دـیدپ  ار و  نیمز  اهنامـسآ و  دـیرفآ  هک  ار  ادـخ  رم  شیاـتس 

(1  ) ار نارگید  دننکیم 
(2  ) دیروآیم ّکش  امش  سپ  وا  دزن  هدش  هدرب  مان  تسا  یلجا  ار و  یلجا  درک  ریدقت  سپ  لگ  زا  ناتدیرفآ  هک  تسا  وا 

(3  ) دینکیم بسک  هچنآ  دنادیم  ار و  امش  راکشآ  امش و  ناهنپ  دنادیم  نیمز  رد  اهنامسآ و  رد  ادخ  تسا  وا  و 
(4  ) ناگدننادرگ ور  نآ  زا  دنشاب  هکنآ  رگم  ناشراگدرورپ  ياهتیآ  زا  یتیآ  چیه  ار  ناشیا  دیآیمن  و 

(5  ) دندرکیم ءازهتسا  نآب  دندوب  هچنآ  ياهربخ  ار  ناشیا  دیآ  هک  دشاب  دوز  سپ  ار  ناشیا  دمآ  نوچ  ار  ّقح  دندرک  بیذکت  قیقحتب  سپ 
فّرـصت بحاـص  هچنآ  نیمز  رد  ناـشمیدرک  فّرـصت  بحاـص  هک  ینرق  زا  ناـشیا  زا  شیپ  میدرک  كـاله  ار  ینادـنچ  هک  دـندیدن  اـیآ 

ار ناشیا  میدرک  كاله  سپ  ناشیا  ریز  زا  دوریم  هک  ار  اـهرهن  میدـینادرگ  یپ و  رد  یپ  ناـشیا  رب  ار  ربا  اـم  میداتـسرف  ار و  امـش  میدرکن 
(6  ) رگید ینرق  ناشیا  دعب  زا  میدیرفآ  ناشناهانگ و  ببسب 

رگم نیا  تسین  دندش  رفاک  هک  نانآ  يدنتفگ  هنیآ  ره  ناشاهتسدب  ار  نآ  يدندوب  سپ  يذغاک  رد  یباتک  وت  رب  میدوب  هداتسرف  ورف  رگا  و 
(7  ) راکشآ يوداج 

میدوب  هداتسرف  ورف  رگا  هتشرف و  وا  رب  دشن  هداتسرف  ورف  ارچ  دنتفگ  و 
121 ص : نآرق ، همجرت 

(8  ) دندشیمن هداد  تلهم  سپ  رما  دوب  هدش  هدراذگ  هنیآ  ره  هتشرف 
(9  ) دندیشوپیم هچنآ  ناشیا  رب  میدیناشوپیم  هنیآ  ره  يدرم و  تروصب  شمیدرگیم  هنیآ  ره  هتشرف  شمیدینادرگیم  رگا  و 

نآـب دـندوب  هچنآ  ناـشیا  زا  دـندرک  ءازهتـسا  هک  ار  ناـنآ  تفرگ  ورف  سپ  وت  شیپ  زا  نـالوسر  رب  دـش  هدرک  ءازهتـسا  قـیقحتب  هنیآ  ره  و 
(10  ) دندرکیم ءازهتسا 

(11  ) ناگدننک بیذکت  راک  ماجنا  دوب  هنوگچ  دیرگنب  سپ  نیمز  رد  دینک  ریس  وگب 
ار امـش  درک  دـهاوخ  عمج  هنیآ  ره  ار  تمحر  شدوخ  رب  هتـشون  تسار  ادـخ  رم  وگب  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  تسا  ارک  رم  وـگب 

(12  ) دنروآیمن نامیا  ناشیا  سپ  دوخ  ياهسفن  رد  دندرک  نایز  هک  نانآ  نآ  رد  یّکش  تسین  زیختسر  زور 
(13  ) اناد ياونش  تسا  وا  زور و  بش و  رد  دیمرآ  هچنآ  تسا  ار  وا  رم  و 

هک مدش  هدومرف  نم  هک  یتسردب  وگب  دوشیمن  هدیناروخ  دناروخیم و  وا  نیمز و  اهنامـسآ و  هدنروآ  دیدپ  یلو  مریگب  ار  ادخ  زج  ایآ  وگب 
(14  ) ناگدنروا كرش  زا  هّتبلا  شابم  دش و  ناملسم  هک  یسک  لّوا  مشاب 

(15  ) گرزب يزور  باذع  زا  ار  مراگدرورپ  منک  ینامرفان  رگا  مسرتیم  هک  یتسردب  وگب 
(16  ) راکشآ یبایماک  تسنآ  ار و  وا  هدرک  تمحر  تقیقحب  سپ  زور  نآ  رد  باذع  وا  زا  دوشیم  هدینادرگ  هک  یسک 
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(17  ) تسا اناوت  يزیچ  همه  رب  وا  سپ  يریخ  وتب  دناسر  رگا  وا و  رگم  ار  نآ  رم  هدننک  عفد  تسین  سپ  يررض  ادخ  ارت  دناسرب  رگا  و 
(18  ) هاگآ رادرک  تسرد  تسا  وا  شناگدنب و  قوف  بلاغ  تسا  وا  و 

دش هداتسرف  یحو  امش و  نایم  نم و  نایم  تسا  هاوگ  ادخ  وگب  تداهش  رد  رتگرزب  تسا  زیچ  هچ  وگب 
122 ص : نآرق ، همجرت 

یهاوگ وگب  رگید  ناهلا  تسا  ادـخ  اب  هک  دـیهدیم  یهاوگ  هنیآ  ره  امـش  ایآ  دـسرب  هک  ار  نآ  نآـب و  ار  امـش  مناـسرتب  اـت  نآرق  نیا  نمب 
(19  ) دیروآیم كرش  هچنآ  زا  مرازیب  نم  هک  یتسردب  اتکی و  تسا  ییادخ  وا  تسین  نیا  زج  وگب  مهدیمن 

ناشیا سپ  دوخ  ياهسفن  ۀهج  زا  دندرک  نایز  هک  اهنآ  ار  دوخ  نارسپ  دنـسانشیم  هک  نانچ  مه  ار  وا  دنـسانشیم  باتک  ناشمیداد  هک  نانآ 
(20  ) دنورگیمن

ار ناراکمتـس  دنکیمن  راکتـسر  وا  هک  یتسردب  ار  وا  ياهتیآ  درک  بیذـکت  ای  ار  یغورد  ادـخ  رب  درک  ارتفا  هکنآ  زا  رتراکمتـس  تسیک  و 
(21)

(22  ) دیدربیم نامگ  دیدوب  هک  ناتنازابنا  دنیاجک  دندروآ  كرش  هک  نانآ  يارب  زا  میئوگ  سپ  همه  ار  ناشیا  مینک  رشح  هک  يزور  و 
(23  ) ناکرشم میدوبن  هک  تسا  ام  راگدرورپ  هک  مسق  ادخب  دنیوگ  هکنآ  رگم  ناشیا  ترذعم  دشابن  سپ 

(24  ) دندرکیم ارتفا  دندوب  هچنآ  ناشیا  زا  دش  مگ  ناشاهدوخ و  رب  دنتسب  غورد  هنوگچ  رگنب 
هب رگا  ینارگ و  ناشاهشوگ  رد  ار و  نآ  دنمهفب  هک  ادابم  اههدرپ  ناشاهلد  رب  میدینادرگ  وتب و  درادیم  شوگ  هک  تسا  یـسک  ناشیا  زا  و 

ياهناسفا رگم  نیا  تسین  دندش  رفاک  هک  نانآ  دنیوگیم  وت  اب  دـننک  هلداجم  ارت  دـنیآ  نوچ  هکنآ  ات  نآب  دـنورگیمن  ار  یتمالع  همه  دـننیب 
(25  ) ناینیشیپ

(26  ) دننادیمن ار و  دوخ  ياهسفن  رگم  دننکیمن  كاله  نآ و  زا  دننکیم  يرود  نآ و  زا  دنرادیم  زاب  ناشیا  و 
ام میدرکیمن  بیذـکت  میدـشیم و  هدـینادرگرب  ام  شاـک  يا  دـنیوگ  سپ  شتآ  رب  دنـشاب  هدـش  هتـشاد  زاـب  هک  ار  یماـگنه  ینیب  هب  رگا  و 

(27  ) ناگدنورگ زا  میدوبیم  ار و  دوخ  راگدرورپ  ياهتیآ 
دندوب هچنآ  ار  ناشیا  رم  دش  رهاظ  هکلب 

123 ص : نآرق ، همجرت 
ناـشیا هـک  یتسردـب  نآ و  زا  دـندوب  هدـش  هدرک  یهن  هچنآـب  دـندرکیم  دوـع  دـندشیم  هدـینادرگرب  رگا  شیپ و  زا  دنتــشادیم  ناـهنپ  هـک 

(28  ) دننایوگغورد
(29  ) ناگدش هتخیگنارب  ام  میشابن  ایند و  رد  ام  یناگدنز  رگم  نآ  تسین  دنتفگ  و 

سپ دـیوگ  ام  راگدرورپ  ّقحب  يرآ  دـنیوگ  ّقحب  نیا  تسین  اـیآ  دـیوگ  ناـشراگدرورپ  رب  دنـشاب  هتـشاد  زاـب  هک  یماـگنه  ینیب  هب  رگا  و 
(30  ) نارفاک ناتندوب  ببسب  ار  باذع  دیشچب 

هچنآ رد  ام  ترـسح  يا  دنیوگ  هاگان  تمایق  ار  ناشیا  دیآ  نوچ  ات  ار  ادخ  يازجب  ندیـسر  دندرک  بیذکت  هک  نانآ  دندرک  نایز  قیقحتب 
(31  ) تشپ هب  دنرادیم  رب  هچنآ  تسا  دب  دیشاب  هاگآ  دوخ  ياهتشپ  رب  ار  دوخ  ياهر  هن  دنرادیم و  رب  ناشیا  نآ و  رد  میدرک  ریصقت 

(32  ) لقعب دیباییمن  رد  سپ  ایآ  دنزیهرپیم  هک  نانآ  يارب  زا  تسا  رتهب  ترخآ  يارس  هنیآ  ره  لزه و  يزاب و  رگم  ایند  یناگدنز  تسین  و 
ادخ ياهتیآب  ناراکمتـس  نکیل  ارت و  دننکیمن  بیذکت  ناشیا  هک  یتسردب  سپ  دنیوگیم  هچنآ  ارت  دزاسیم  كانهودنا  هک  مینادـیم  قیقحتب 

(33  ) دننکیم راکنا 
ناشیا دمآ  ات  دندش  هدیناجنر  دندش و  هدرک  بیذکت  هچنآ  رب  دندرک  ربص  سپ  وت  زا  شیپ  دنچ  نالوسر  دندش  هدرک  بیذـکت  قیقحتب  و 

(34  ) ناگدش هداتسرف  ربخ  زا  ارت  دمآ  تقیقحب  ار و  ادخ  نانخس  رم  هدننک  لدب  تسین  ام و  يرای  ار 
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ناشیا يرایب  سپ  نامـسآ  رد  ینابدرن  ای  نیمز  رد  یتقفن  ییوجب  هک  یناوت  رگا  سپ  ناشیا  ضارعا  وت  رب  هدمآ  میظع  هک  دـشاب  هچ  رگا  و 
(35  ) نانادان زا  هّتبلا  شابم  سپ  تیاده  رب  ار  ناشیا  يدرک  عمج  هنیآ  ره  ادخ  یتساوخ  رگا  یتمالع و  ار 

دنونشیم هک  نانآ  رگم  دننکیمن  تباجا 
124 ص : نآرق ، همجرت 

(36  ) دنوشیم هدینادرگرب  وا  يوسب  سپ  ادخ  ناشدزیگنایم  رب  ناگدرم  و 
نکیل هزجعم و  دتـسرف  ورف  هکنآ  رب  تسا  اـناوت  ادـخ  هک  یتسردـب  وـگب  شراـگدرورپ  زا  یتمـالع  وا  رب  دـشن  هداتـسرف  ورف  ارچ  دـنتفگ  و 

(37  ) دننادیمن ناشیا  نیرتشیب 
يزیچ زا  باتک  رد  میدرکن  ریـصقت  امـش  لاثم  دندنچ  یفانـصا  هکنآ  رگم  شلاب  ودب  درپیم  هک  هدنرپ  هن  نیمز و  رد  هدنبنج  چـیه  تسین  و 

(38  ) دنوشیم هدرک  رشح  ناشراگدرورپ  يوسب  سپ 
هک ار  یـسک  ار و  وا  دنکیم  لالـضا  ادخ  دهاوخیم  هک  ار  یـسک  اهیکیرات  رد  دنناگنگ  دننارک و  ار  ام  ياهتیآ  دندرک  بیذکت  هک  نانآ  و 

(39  ) تسار هار  رب  شدنادرگیم  دهاوخیم 
(40  ) نایوگتسار دیتسه  رگا  دیناوخیم  ار  ادخ  زج  ایآ  تمایق  زور  ار  امش  دیایب  ای  ادخ  باذع  ار  امش  دیآ  رگا  دیهد  ربخ  وگب 

(41  ) دیئامنیم کیرش  ار  هچنآ  دینکیم  شومارف  دهاوخ و  رگا  وا  يوسب  دیناوخیم  هچنآ  امش  زا  دربیم  سپ  دیناوخیم  ار  وا  هکلب 
(42  ) دننک يراز  ناشیا  هک  دشاب  يروجنر  یتخسب و  ار  ناشیا  میتفرگ  سپ  وت  زا  شیپ  یناتّما  يوسب  میداتسرف  تقیقحب  و 

هچنآ میجر  وید  ناشیا  يارب  زا  داد  شیارآ  ناشیا و  ياهلد  دـش  تخـس  نکیل  دـندرک و  يراز  اـم  یتخـس  ار  ناـشیا  دـمآ  نوچ  ارچ  سپ 
(43  ) دندرکیم هک  دندوب 

دندش هداد  هچنآب  دندش  داش  نوچ  هکنآ  ات  ار  يزیچ  ره  ياهرد  ناشیا  رب  میدوشگ  نآب  دندش  هداد  دنپ  هچنآ  دـندرک  شومارف  نوچ  سپ 
(44  ) دننادیمون ناشیا  هاگ  نآ  سپ  هاگان  ار  ناشیا  میتفرگ 

تسا  نایناهج  راگدرورپ  هک  ار  ادخ  رم  شیاتس  دندرک و  متس  هک  یهورگ  هلابند  دش  هدیرب  سپ 
125 ص : نآرق ، همجرت 

(45)
هنوگچ رگنب  نآب  ار  امش  دروایب  هک  ادخ  زج  ییادخ  تسیک  ناتاهلد  رب  داهن  رهم  ناتاهمشچ و  ناتشوگ و  ادخ  تفرگ  رگا  دیهد  ربخ  وگب 

(46  ) دننکیم ضارعا  ناشیا  سپ  ار  اهتیآ  میروآیم  رّرکم 
(47  ) ناراکمتس هورگ  رگم  دوشیم  هدرک  كاله  ایآ  راکشآ  ای  هاگانب  ادخ  باذع  ار  امش  دیآ  رگا  دیهد  ربخ  وگب 

ناشیا هن  ناشیا و  رب  یمیب  تسین  سپ  دش  هتـسیاش  دیورگ و  هکنآ  سپ  ناگدننک  میب  ناگدـنهد و  تراشب  رگم  ار  نالـسرم  میتسرفیمن  و 
(48  ) دنوش كانهودنا 

(49  ) دندرکیم قسف  هک  ناشندوب  ببسب  باذع  ار  ناشیا  دسرب  ار  ام  ياهتیآ  دندرک  بیذکت  هک  نانآ  و 
رگم منکیمن  يوریپ  ماهتـشرف  نم  هک  ار  امـش  رم  میوگیمن  ار و  بیغ  منادیمن  ادـخ و  ياهنازخ  تسا  نم  دزن  هک  ار  امـش  رم  میوگیمن  وگب 

(50  ) دینکیمن هشیدنا  سپ  ایآ  انیب  انیبان و  دنناسکی  ایآ  وگب  نمب  دوشیم  یحو  هچنآ 
دشاب هدننک  تعافش  هن  يرصان و  وا  زج  زا  ار  ناشیا  رم  تسین  ناشراگدرورپ  يوسب  دنوش  روشحم  هک  دنسرتیم  هک  ار  نانآ  نآب  ناسرتب  و 

(51  ) دنزیهرپب ناشیا  هک 
تسین زیچ و  چیه  ناشیا  باسح  زا  وت  رب  تسین  ار  وا  ياضر  دنهاوخیم  هاگنابـش  دادمابب و  ار  ناشراگدرورپ  دنناوخیم  هک  ار  نانآ  نارم  و 

(52  ) ناراکمتس زا  دش  یهاوخ  سپ  ار  ناشیا  یناریم  سپ  زیچ  چیه  ناشیا  رب  وت  باسح  زا 
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تـسین ایآ  ام  نایم  زا  ناشیا  رب  ادـخ  داهن  ّتنم  هک  دـنهورگ  نیا  ایآ  دـنیوگ  هنیآ  ره  یخربب  ار  ناشیا  زا  یخرب  میدرک  ناحتما  نینچمه  و 
(53  ) ناراذگرکشب رتاناد  ادخ 

هک  نانآ  ارت  دیآ  نوچ  و 
126 ص : نآرق ، همجرت 

ینادانب ار  يدب  امش  زا  درک  هک  یسک  هک  یتسردب  تمحر  شدوخ  رب  امش  راگدرورپ  هتشون  امش  رب  مالـس  وگب  سپ  ام  ياهتیآب  دنورگیم 
(54  ) تسنابرهم هدنزرمآ  ادخ  هک  یتسردب  سپ  دش  حلاص  نآ و  زا  سپ  درک  هبوت  سپ 

(55  ) ناراکهانگ هار  دوش  نشور  ات  ار و  اهتیآ  میهدیم  لیصفت  نینچمه  و 
هارمگ تقیقحب  ار  امـش  ياهدارم  منکیمن  يوریپ  وگب  ادـخ  زج  زا  دـیناوخیم  هک  نانآ  متـسرپب  هک  مدـش  هدرک  یهن  نم  هک  یتسردـب  وگب 

(56  ) ناگتفای تیاده  زا  مشابن  هاگ و  نآ  مشاب  هدش 
رگم مکح  تسین  نآب  دیباتـشیم  ار  هچنآ  نم  دزن  تسین  ار  نآ  دـیدرک  بیذـکت  مراـگدرورپ و  زا  منـشور  یلیلد  رب  نم  هک  یتسردـب  وگب 

(57  ) ناگدننک مکح  نیرتهب  تسا  وا  ار و  ّقح  دنکیم  نایب  ار  ادخ 
تـسا رتاـناد  ادـخ  امـش و  ناـیم  نم و  ناـیم  راـک  دوب  هدـش  هدراذـگ  هنیآ  ره  ار  نآ  دـیهاوخیم  باتـشب  هچنآ  نم  دزن  دوب  هکنآ  رگا  وگب 

(58  ) ناراکمتسب
دنادیم هک  رگم  یگرب  چیه  دوشیمن  طقاس  تسا و  ایرد  نابایب و  رد  هچنآ  دنادیم  وا و  رگم  ار  نآ  دنادیمن  تبیغ  ياهدـیلک  تسا  وا  دزن  و 

(59  ) نشور دشاب  یباتک  رد  هک  رگم  یکشخ  هن  يرت و  هن  نیمز و  ياهیکیرات  رد  هناد  هن  ار و  نآ 
مان لجا  دوش  هدرک  مامت  ات  زور  رد  ار  امش  دنازیگنایم  رب  سپ  زورب  دیدرک  بسک  هچنآ  دنادیم  بشب و  ار  امش  دنک  یّفوتم  هک  تسا  وا  و 

(60  ) دیدرکیم هک  دیدوب  هچنآب  ار  امش  دهد  ربخ  سپ  امش  عجرم  تسا  وا  يوسب  سپ  هدش  هدرب 
ار امش  زا  یکی  دیایب  نوچ  ات  نانابهگن  امش  رب  دتسرفیم  شناگدنب و  قوف  بلاغ  تسا  وا  و 

127 ص : نآرق ، همجرت 
(61  ) دننکیمن ریصقت  ناشیا  ام و  ياههداتسرف  ار  وا  دنناریمب  گرم 

ناگدننک باسح  رتعیرـس  تسا  وا  مکح و  تسا  ار  وا  رم  دیـشاب  هاگآ  تسا  ّقح  هک  ناشدنوادخ  ادخ  يوسب  دـنوشیم  هدـینادرگ  زاب  سپ 
(62)

زا میـشاب  هنیآ  ره  نیا  زا  ار  اـم  دـناهرب  رگا  هک  یناـهن  يرازب و  شدـیناوخیم  رحب  ّرب و  ياـهیکیرات  زا  ار  امـش  دـناهریم  هـک  تـسیک  وـگب 
(63  ) ناراذگرکش

(64  ) دیروآیم كرش  امش  سپ  یهودنا  ره  زا  نآ و و  زا  ار  امش  دناهریم  ادخ  وگب 
زا یخرب  دناشچب  قفتم و  ریغ  یناهورگ  ناتدزادنا  مهب  ای  ناتاهاپ  ریز  زا  ای  ناتربز  زا  یباذع  امـش  رب  دزیگنا  رب  هکنآ  رب  رداق  تسا  وا  وگب 

(65  ) دنمهفب ناشیا  هک  دشاب  ار  اهتیآ  مینادرگیم  هنوگچ  رگنب  یخرب  بیسآ  ار  امش 
(66  ) لیکو امش  رب  متسین  وگب  ّقح  تسا  وا  وت و  موق  ار  نآ  دندرک  بیذکت  و 

(67  ) دینادب هک  دشاب  دوز  تسا و  یقیقحت  یتقو  يزیچ  ره  يارب  زا 
وت شومارف  رگا  نآ و  زج  ینخـس  رد  دنیآ  رد  ات  ناشیا  زا  نادرگب  ور  سپ  ام  ياهتیآ  رد  دانعب  دننکیم  وگتفگ  هک  ار  یناسک  ینیب  نوچ  و 

(68  ) ناراکمتس هورگ  اب  ندمآ  دای  زا  سپ  نیشنم  سپ  ناطیش  دنادرگ 
(69  ) دنزیهرپب ناشیا  هک  دشاب  تسین  داد و  دنپ  نکیل  زیچ و  چیه  ناشیا  باسح  زا  دنزیهرپیم  هک  نانآ  رب  تسین  و 

یسفن دوش  هدنیاریگ  هک  ادابم  نآب  هد  دنپ  ایند و  یناگدنز  ار  ناشیا  تفیرفب  یلزه و  يزابب و  ار  ناشنید  دنتفرگ  ارف  هک  ار  نانآ  راذگاو  و 
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ادخ زج  زا  ار  وا  رم  تسین  درک  بسک  هچنآب 
128 ص : نآرق ، همجرت 

رم دندرک  بسک  هچنآب  دندش  هدیناریگ  هک  دننانآ  هدرک  نآ  نآ  زا  دوشن  هتفرگ  ییادـف  ره  دـهد  ادـف  رگا  هدـننک و  تعافـش  هن  یتسود و 
(70  ) دندشیم رفاک  دندوب  هچنآ  ببسب  كاندرد  یباذع  ناشوج و  بآ  زا  یندیماشآ  تسا  ار  ناشیا 

ام درک  تیاده  هکنآ  زا  سپ  ناماههنشاپ  رب  میور  سپ  زاب  ار و  ام  دناسریمن  ررـض  ار و  ام  دهدیمن  عفن  هچنآ  ادخ  ریغ  زا  میناوخب  ایآ  وگب 
ایب هک  تیادهب  دنشاب  هدناوخیم  هک  دنشاب  ناقیفر  ار  وا  رم  ناریح  نیمز  رد  اهناطیش  ار  وا  دنـشاب  هدرب  نوریب  هار  زا  هک  یـسک  نوچ  ادخ  ار 

(71  ) ار نایناهج  راگدرورپ  رم  میهن  ندرگ  هک  میاهدش  رومام  تیاده و  تسنآ  ادخ  تیاده  هک  یتسردب  وگب  ام  بناجب 
(72  ) دش دیهاوخ  روشحم  وا  يوسب  هکنآ  تسا  وا  وا و  زا  دیزیهرپب  ار و  زامن  دیراد  ياپ  رب  هکنیا  و 

یهاـشداپ تسا  ار  وا  رم  تسا و  ّقح  شنتفگ  دوـشیم  سپ  وـشب  دـیوگیم  هک  يزور  یتـسارب و  ار  نیمز  اهنامـسآ و  دـیرفآ  هک  تسا  وا  و 
(73  ) هاگآ رادرک  تسرد  تسوا  راکشآ و  ناهن و  ياناد  روص  رد  دوش  هدیمد  هک  يزور 

نـشور یهارمگ  رد  ارت  موق  ارت و  منیبیم  هک  یتسردـب  نایادـخ  ار  ناتب  يریگیم  ارف  اـیآ  رزآ  ار  شردـپ  رم  میهاربا  تفگ  هک  یماـگنه  و 
(74)

(75  ) ناگدننک نیقی  زا  دشاب  هدوب  ات  نیمز و  اهنامسآ و  بیاجع  ار  میهاربا  میدومنیم  نینچمه  و 
ناگدنور ورف  مرادن  تسود  تفگ  دش  بیاغ  نوچ  سپ  نم  راگدرورپ  تسا  نیا  تفگ  ار  هراتـس  دید  بش  وا  رب  دـش  کیرات  نوچ  سپ 

(76  ) ار
ره مراگدرورپ  ارم  دیامنن  هار  رگا  هنیآ  ره  تفگ  دـش  بیاغ  نوچ  سپ  نم  راگدرورپ  تسا  نیا  تفگ  دـمآ  رب  هک  ار  هام  دـید  نوچ  سپ 

زا دوب  مهاوخ  هنیآ 
129 ص : نآرق ، همجرت 
(77  ) ناراکمتس هورگ 

مرازیب نم  هک  یتسردب  موق  يا  تفگ  دش  بیاغ  نوچ  سپ  تسا  رتگرزب  نیا  مراگدرورپ  تسا  نیا  تفگ  علاط  ار  باتفآ  دـید  نوچ  سپ 
(78  ) دیروآیم كرش  هچنآ  زا 

ناگدنروآكرـش زا  نم  متـسین  يارگقح و  ار  نیمز  اهنامـسآ و  دروآ  دـیدپ  هکنآ  يارب  زا  ار  مهجو  مدـینادرگ  هّجوتم  نم  هک  یتسردـب 
(79)

دینادرگیم کیرـش  هچنآ  زا  مسرتیمن  ارم و  درک  تیاده  قیقحتب  ادخ و  رد  نم  اب  دینکیم  هلداجم  ایآ  تفگ  شموق  وا  اب  دـندرک  هلداجم  و 
(80  ) دیریگیمن دنپ  سپ  ایآ  شناد  هار  زا  ار  زیچ  همه  مراگدرورپ  هدرک  هطاحا  ار  يزیچ  نم  راگدرورپ  دهاوخ  هکنآ  رگم  واب 

یتّجح امش  رب  نآب  دشن  هداتسرف  ورف  هک  ار  هچنآ  ادخب  دیتفرگ  کیرـش  امـش  هک  دیـسرتیمن  دیتفرگ و  کیرـش  هچنآ  زا  مسرتیم  هنوگچ  و 
(81  ) دینادیم هک  دیتسه  رگا  ندوب  نمیاب  دنرتراوازس  هقرف  ودنیا  زا  کی  مادک  سپ 

(82  ) ناگتفای تیاده  دنناشیا  ینمیا و  تسا  ار  ناشیا  رم  هورگ  نآ  متسب  ار  ناشنامیا  دنتخیمآ  هن  دندیورگ و  هک  نانآ 
تـسرد وت  راگدرورپ  هک  یتسردـب  میهاوخیم  هک  ار  نآ  بتارم  ام  مینادرگیم  دـنلب  شموق  رب  میهارباب  ار  نآ  میداد  هک  ام  لیلد  دوب  نآ  و 

(83  ) تسا اناد  رادرک 
بّویا و نامیلس و  دواد و  شنادنزرف  زا  شیپ و  زا  میدرک  تیاده  ار  حون  میدرک و  تیاده  ار  همه  بوقعی  قحسا و  ار  وا  رم  میدیـشخب  و 

(84  ) ار ناراکوکین  میهد  ازس  نینچمه  نوراه و  یسوم و  فسوی و 
(85  ) دندوب ناگتسیاش  زا  همه  سایلا  یسیع و  ییحی و  اّیرکز و  و 
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(86  ) نایناهج رب  ام  میداد  ینوزف  ار  همه  ار و  طول  ار و  سنوی  ار و  عسیلا  ار و  لیعمسا  و 
130 ص : نآرق ، همجرت 

(87  ) تسار هارب  ناشمیدرک  تیاده  ناشمیدیزگرب و  ناشناردارب و  ناشنادنزرف و  ناشناردپ و  زا  و 
هچنآ ناشیا  زا  دوب  هدش  لطاب  دندوب  هدروآ  كرـش  رگا  شناگدنب و  زا  دـهاوخیم  هک  ار  نآ  نآب  دـنکیم  تیادـه  تسا  ادـخ  تیادـه  نآ 

(88  ) دندرکیم هک  دندوب 
ار یهورگ  اهناب  میرادـیمزاب  تقیقحب  سپ  اهنیا  اهنآب  دـنوش  رفاک  رگا  سپ  يربمغیپ  تمکح و  باتک و  ناـشمیداد  هک  دـننانآ  هورگ  نآ 

(89  ) نارفاک اهنآب  دنشابن  هک 
رم ینداد  دـنپ  رگم  نآ  تسین  يدزم  نآب  امـش  زا  مهاوخیمن  وگب  نک  ادـتقا  ناشتیادـهب  سپ  ادـخ  درک  تیادـه  هک  دـنایناسک  هورگ  نآ 

(90  ) ار نایناهج 
دروآ هک  ار  ۀیروت  داتسرف  ورف  هک  تسیک  وگب  ار  زیچ  چیه  یناسنا  رب  ادخ  داتسرفن  ورف  دنتفگ  نوچ  شنتخانش  يازس  ار  ادخ  دنتخانـشن  و 

ار و يرایـسب  دینکیم  ناهنپ  ار و  اهنآ  دینکیم  رهاظ  اهذغاک  هچراپ  ار  نآ  دـینادرگیم  نامدرم  يارب  زا  تیادـه  ییانـشور و  یـسوم  ار  نآ 
(91  ) دنشاب هدرکیم  يزاب  هک  ناشراتفگ  رد  ار  ناشیا  راذگب  سپ  داتسرف  ادخ  وگب  ناتناردپ  هن  امش و  دیتسنادیمن  ار  هچنآ  دیدش  هتخومآ 

هّکم لها  یناسرتب  هکنآ  يارب  زا  شتـسد و  ود  هنایم  دشاب  هک  يزیچ  نآ  هدننک  قیدصت  كرابم  ار  نآ  میداتـسرف  ورف  هک  تسیباتک  نیا  و 
(92  ) دنیامنیم تظفاحم  ناشزامن  رب  ناشیا  نآب و  دنورگیم  ترخآب  دنورگیم  هک  نانآ  شدرگادرگ و  دشاب  هکنآ  ار و 

تفگ هک  یسک  يزیچ و  واب  دشن  هدرک  یحو  نمب و  دش  هدرک  یحو  تفگ  ای  ار  یغورد  ادخ  رب  درک  ارتفا  هکنآ  زا  رتراکمتـس  تسیک  و 
ینیب  هب  رگا  ادخ و  داتسرف  ورف  هچنآ  دننام  متسرف  ورف  هک  دشاب  دوز 

131 ص : نآرق ، همجرت 
هداد ازج  زورما  ار  ناتاهناج  دینک  نوریب  هک  ار  دوخ  ياهتسد  ناگدنیاشگ  دنشاب  هکئالم  گرم و  تارکس  رد  دنـشاب  ناملاظ  هک  یماگنه 

(93  ) دندرکیم یشکرس  شیاهتیآ  زا  هک  ناتندوب  ار و  ّقحان  ادخ  رب  دیتفگیم  هک  ناتندوب  ببسب  يراوخ  باذع  دیوش 
ار امـش  میدوب  هدرک  کیلمت  ار  هچنآ  دـیتشاذگاو  راب و  لّوا  ار  امـش  میدـیرفآ  هک  نانچ  مه  اهنت  اـم  يوسب  دـیدمآ  هک  قیقحتب  هنیآ  ره  و 
زا دشمگ  ناتنایم و  دش  هدیرب  تقیقحب  دننازابنا  امـش  رد  ناشیا  هک  دـیدرک  نامگ  هک  ار  امـش  ناعیفـش  امـش  اب  منیبیمن  ناتاهتـشپ و  سپ 

(94  ) دیدرکیم نامگ  دیدوب  هچنآ  امش 
سپ تسا  ادخ  ناتنآ  هدنز  زا  تسا  هدرم  هدنروآ  نوریب  هدرم و  زا  ار  هدنز  دروآیم  نوریب  تسا  هتـسه  هناد و  هدنفاکـش  ادـخ  هک  یتسردـب 

(95  ) دیوشیم نادرگ  ور  اجک 
(96  ) تسا اناد  بلاغ  يادخ  ریدقت  نآ  ناگدنور  هرامشب  ار  هام  باتفآ و  هاگمارآ و  ار  بش  دینادرگ  حبص و  دومع  هدنفاکش 

يارب ار  اهتیآ  میداد  لیصفت  قیقحتب  ایرد  یکشخ و  ياهیکیرات  رد  اهنآ  ببـسب  دیبای  هار  ات  ار  اههراتـس  امـش  يارب  دینادرگ  هک  تسا  وا  و 
(97  ) دننادیم هک  یموق 

هک یموق  يارب  ار  اهتیآ  میداد  لیـصفت  قیقحتب  یندوب  تناماب  ياج  تسا و  يرارق  ياج  سپ  سفن  کـی  زا  ار  امـش  دـیرفآ  هک  تسا  وا  و 
(98  ) دنمهفب

میروآیم رب  هک  هزبس  نآ  زا  میدروآ  نوریب  سپ  ار  زیچ  همه  ینتسر  نآب  میدروآ  نوریب  سپ  ار  بآ  نامـسآ  زا  داتـسرف  ورف  هک  تسا  وا  و 
نوتیز  اهروگنا و  زا  اهناتسوب  مهب و  کیدزن  ياههشوخ  شاهفوکش  زا  امرخ  تخرد  زا  راوس و  رگیدکی  رب  هناد  نآ  زا 

132 ص : نآرق ، همجرت 
هک یهورگ  يارب  زا  تسا  اهناشن  هنیآ  ره  نآ  رد  هک  یتسردب  شندیـسر  دروآیم و  راب  نوچ  شرمثب  دیرگنب  مهب  هیبشان  مهب و  هیبش  رانا  و 
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(99  ) دندرگیم
تسا رترب  وا و  تسا  هّزنم  یشناد  نودب  نارتخد  نارسپ و  وا  يارب  زا  دندیشارت  ار و  اهنآ  دیرفآ  ار و  ّنج  نازابنا  ادخ  يارب  زا  دندینادرگ  و 

(100  ) دنهدیم تبسن  هچنآ  زا 
اناد يزیچ  همهب  وا  ار و  زیچ  همه  دـیرفآ  ینز و  ار  وا  رم  دـشابن  يدـنزرف و  ار  وا  رم  دـشاب  اـجک  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  هدـننیرفآ  تسخن 

(101  ) تسا
تـسا راذـگ  راـک  زیچ  همه  رب  وا  ار و  وا  دـیتسرپب  سپ  تسا  زیچ  همه  راگدـیرفآ  هک  وا  رگم  ییادـخ  تسین  ناـتراگدرورپ  ادـخ  تسنآ 

(102)
(103  ) هاگآ نیب  کیراب  تسا  وا  ار و  اههدید  دباییم  رد  وا  اههدید و  ار  وا  دباین  رد 

دشاب سپ  دنام  روک  هک  یسک  شدوخ و  يارب  دشاب  سپ  دش  انیب  هک  ره  سپ  ناتراگدرورپ  زا  شخب  شنیب  ياهلیلد  ار  امـش  دمآ  قیقحتب 
(104  ) نابهگن امش  رب  نم  متسین  شدوخ و  رب 

(105  ) دننادیم هک  یهورگ  يارب  زا  ار  نآ  مینک  نایب  هکنآ  يارب  هدناوخ و  سرد  دنیوگ  ادابم  ات  ار و  اهتیآ  میرآیم  رّرکم  نینچمه  و 
(106  ) ناگدنروآ كرش  زا  نادرگب  يور  وا و  رگم  ییادخ  تسین  تراگدرورپ  زا  وتب  دش  هدرک  یحو  هچنآ  نک  يوریپ 

(107  ) راذگ راک  ناشیا  رب  وت  یتسین  نابهگن و  ناشیا و  رب  ارت  میدینادرگن  دندروآیمن و  كرش  ادخ  دوب  هتساوخ  رگا  و 
ره يارب  زا  میتسارآ  نینچمه  یـشناد  نودب  يّدعت  يور  زا  ار  ادخ  دنهد  مانـشد  سپ  ادـخ  ریغ  زا  دـنناوخیم  هک  ار  نانآ  دـیهدم  مانـشد  و 

(108  ) دندرکیم هک  دندوب  هچنآب  ار  ناشیا  دهد  ربخ  سپ  ناشیا  تشگ  زاب  ناشراگدرورپ  يوسب  سپ  ار  ناشرادرک  یهورگ 
133 ص : نآرق ، همجرت 

اهتیآ هک  تسین  نیا  زج  وگب  نآب  هّتبلا  دنورگب  هنیآ  ره  یتیآ  ار  ناشیا  دیآ  رگا  هک  ناشاهدنگوس  نیرتتخـس  ادـخب  دـندروخ  دـنگوس  و 
(109  ) دروآ دنهاوخن  نامیا  ار  ناشیا  دیآ  نوچ  تایا  نآ  هک  ار  امش  درک  هاگآ  زیچ  هچ  تسا و  ادخ  دزن 

هک ناـشیور  هداـیز  رد  ناشمیراذـگیماو  راـب و  لّوا  نآـب  دـندرواین  ناـمیا  هـک  ناـنچ  مـه  ار  ناشاهمــشچ  ار و  ناـشاهلد  مـینادرگیم  رب  و 
(110  ) دنشاب نادرگرس 

ور ار  زیچ  همه  ناشیا  رب  میدوب  هدروآ  عمج  ناگدرم و  ناشیا  اب  دوب  هدرک  نخس  ار و  ناگتشرف  ناشیاب  میدوب  هداتسرف  ورف  ام  هکنآ  رگا  و 
(111  ) دنشابیم نادان  ناشیا  نیرتشیب  نکیل  ادخ و  دشاب  هتساوخ  هکنآ  رگم  دنروآ  نامیا  هک  دندوبن  درب 

ار لطاب  راتفگ  هتسارآ  یضعب  يوسب  ناشیا  زا  یضعب  دنناسریم  ّنج  سنا و  ياهناطیش  ینمشد  يربمغیپ  ره  يارب  زا  میدینادرگ  نینچمه  و 
(112  ) دننکیم ارتفا  هچنآب  ار  ناشیا  راذگاو  سپ  ار  نآ  يدندرکن  وت  راگدرورپ  یتساوخ  رگا  بیرف و  يارب  زا 

(113  ) ناگدننک بسک  دنناشیا  ار  هچنآ  دننک  بسک  ات  ار و  نآ  دننک  دنسپ  ات  ترخآب و  دنورگیمن  هک  نانآ  ياهلد  نآب  دنک  لیم  ات 
باتک ار  ناشیا  میداد  هک  نانآ  دـش و  هداد  لیـصفت  ار  باتک  امـشب  داتـسرف  ورف  هک  تسا  وا  هدـننک و  مکح  میوجب  ار  ادـخ  زج  سپ  اـیآ 

(114  ) ناگدنروآ كرش  زا  هتبلا  شابم  سپ  ّقحب  تراگدرورپ  زا  تسا  هدش  هداتسرف  ورف  نآ  هک  دننادیم 
(115  ) اناد ياونش  تسا  وا  ار و  شنانخس  رم  هدننک  لدب  تسین  تلادع  یتسار و  يور  زا  تراگدرورپ  هملک  دش  مامت  و 

ادخ هار  زا  ارت  دننکیم  هارمگ  دننیمز  رد  هک  ار  یناسک  رثکا  ینک  تعاطا  رگا  و 
134 ص : نآرق ، همجرت 

(116  ) دننکیم مکح  نامگب  هکنآ  رگم  ناشیا  دنتسین  ار و  نامگ  رگم  دننکیمن  يوریپ 
(117  ) ناگتفای تیادهب  رتاناد  تسوا  شهار و  زا  دوشیم  مگ  هک  یسکب  رتاناد  تسا  وا  وت  راگدرورپ  هک  یتسردب 

(118  ) ناگدنورگ شیاهتیآب  دیتسه  رگا  نآ  رب  ادخ  مان  دش  هدرک  دای  هچنآ  زا  دیروخب  سپ 
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امش رب  درک  مارح  ار  هچنآ  امش  يارب  زا  داد  لیصفت  هک  قیقحتب  نآ و  رب  ادخ  مان  دش  هدرک  دای  هچنآ  زا  دیروخن  هک  ار  امـش  رم  تسیچ  و 
(119  ) هچنآ رگم 

تسا رتاناد  وا  وت  راگدرورپ  هک  یتسردب  یـشناد  نودب  ناشاهـشهاوخب  دننکیم  هارمگ  هنیآ  ره  يرایـسب  هک  یتسردب  نآب و  دیدش  ّرطـضم 
هچنآب دوش  هداد  ازج  هک  دشاب  دوز  ار  هانگ  دننکیم  بسک  هک  اهنآ  هک  یتسردب  ار  شنورد  هانگ و  نوریب  دـیراذگاو  ناگدـننک و  يّدـعتب 

(120  ) دندرکیم بسک  هک  دندوب 
یناهنپ دنناسریم  هنیآ  ره  نیطایـش  هک  یتسردب  تسا و  قسف  هنیآ  ره  نآ  هک  یتسردب  نآ و  رب  ادخ  مان  دشن  هدرک  دای  هچنآ  زا  دیروخم  و 

(121  ) ناکرشم دیشاب  هنیآ  ره  امش  هک  یتسردب  ار  ناشیا  دینک  تعاطا  رگا  امش و  اب  دننک  هلداجم  ات  ناشناتسودب 
هک تسا  یـسک  نوچ  نامدرم  رد  نآب  دشاب  هتفریم  هار  هک  يرون  وا  يارب  زا  میدینادرگ  ار و  وا  میدرک  هدـنز  سپ  هدرم  دوب  هک  یـسک  ایآ 
(122  ) دندرکیم هک  دندوب  هچنآ  نارفاک  يارب  زا  دش  هتسارآ  نینچمه  نآ  زا  هدنیآ  نوریب  تسین  تسا  اهیکیرات  رد  هک  تسنیا  وا  تفص 

(123  ) دنباییمن ناشاهدوخب و  رگم  دننکیمن  رکم  نآ و  رد  دننک  رگم  ات  شناراکهانگ  ار  ناگرزب  هیرق  ره  رد  میدینادرگ  نینچمه  و 
اجک هک  تسا  رتاناد  ادـخ  ادـخ  نالوسرب  دـش  هداد  هچنآ  دـننام  میوش  هداد  هکنآ  اـت  میورگن  زگره  دـنیوگ  یتیآ  ار  ناـشیا  دـیآ  نوچ  و 

يراوخ  دندرک  هانگ  هک  ار  نانآ  دسرب  هک  دشاب  دوز  ار  شتلاسر  دنادرگیم 
135 ص : نآرق ، همجرت 

(124  ) دندرکیم رکم  هک  ناشندوب  ببسب  تخس  یباذع  ادخ و  دزن 
دنادرگیم ار  وا  دنک  لالضا  هک  دهاوخب  هک  ار  یـسک  مالـسا و  يارب  زا  ار  وا  هنیـس  دیاشگیم  ار  وا  دیامن  هار  ادخ  دهاوخب  هک  یـسک  سپ 

(125  ) دنورگیمن هک  نانآ  رب  ار  باذع  ادخ  دنادرگیم  نینچمه  نامسآ  رد  دوریم  الاب  ایوگ  گنت  رایسب  گنت  ار  وا  هنیس 
(126  ) دنریذپیم دنپ  هک  یهورگ  يارب  ار  اهتیآ  میداد  لیصفت  تقیقحب  تستسار  هک  وت  راگدرورپ  هار  تسنیا  و 

(127  ) دننکیم هک  دنتسه  هچنآب  تسا  ناشیا  ّیلو  وا  ناشراگدرورپ و  دزن  تمالس  يارس  تسا  ناشیا  يارب  زا 
رب ام  راگدرورپ  نایمدآ  زا  ناشناتسود  دنتفگ  نایمدآ و  زا  دیدینادرگ  رایسب  تقیقحب  ّنج  هورگ  يا  همه  ار  ناشیا  دنک  رشح  هک  يزور  و 
نآ رد  ناینادواج  تسا  امش  نکسم  شتآ  تفگ  ام  يارب  زا  يدرک  نییعت  هک  ناملجا  هب  ام  میدیـسر  یخربب و  ام  زا  یخرب  دندش  رادروخ 

(128  ) تسا اناد  رادرک  تسرد  وت  راگدرورپ  هک  یتسردب  ادخ  تساوخ  هچنآ  رگم 
(129  ) دندرکیم بسک  هک  دنتسه  هچنآ  ببسب  یخرب  رب  ار  ناراکمتس  زا  یخرب  مینادرگیم  رایتخا  بحاص  نینچمه  و 

زورنیا ناتزور  ندیسر  زا  ار  امش  دنهد  میب  ارم و  اهتیآ  امش  رب  دنناوخب  هک  امـش  زا  دنچ  ینالوسر  ار  امـش  دماین  ایآ  سنا  ّنج و  هورگ  يا 
(130  ) نارفاک دندوب  ناشیا  هک  ناشاهدوخ  رب  دنداد  یهاوگ  ایند و  یناگدنز  ار  ناشیا  داد  بیرف  ناماهدوخ و  رب  میداد  یهاوگ  دنتفگ 

(131  ) نالفاغ دنشاب  ناشلها  متسب و  ار  اههیرق  لها  هدننک  كاله  تراگدرورپ  تسین  هک  تسنیا  زا  نآ 
دندرک هچنآ  زا  تسا  یبتارم  کی  ره  يارب  زا  و 

136 ص : نآرق ، همجرت 
(132  ) دننکیم هچنآ  زا  لفاغ  تراگدرورپ  تسین  و 

هک نانچ  مه  دـهاوخ  ار  هچنآ  امـش  دـعب  زا  دـنادرگیم  نیـشناج  ار و  امـش  دربیم  دـهاوخ  رگا  تسا  تمحر  بحاص  زاینیب  تراگدرورپ  و 
(133  ) رگید یعمج  نادنزرف  زا  ار  امش  دروآ  دیدپ 

(134  ) ناگدننک زجاع  امش  دیتسین  تسا و  هدنیآ  هنیآ  ره  دیاهدش  هدرک  هدعو  هچنآ  هک  یتسردب 
ار وا  رم  دشابیم  هک  ار  یـسک  دینادب  هک  دـشاب  دوز  سپ  ماهدـننک  لمع  نم  هک  یتسردـب  دوخ  ییاناوت  قفو  رب  دـینک  راک  نم  موق  يا  وگب 

(135  ) ناراکمتس دنوشیمن  راکتسر  هک  یتسردب  يارس  نآ  تبقاع 
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ناش و دساف  نامگب  تسا  ادخ  يارب  زا  نیا  دنتفگ  سپ  هرهب  دنفسوگ  واگ و  رتش و  تشک و  زا  دیرفآ  هچنآ  زا  ادخ  يارب  زا  دندینادرگ  و 
ناشنازابناب دسریم  نآ  سپ  ادخ  يارب  زا  دشاب  هچنآ  ادخب و  دـسریمن  سپ  ناشزابنا  يارب  زا  دـشاب  هچنآ  سپ  تسا  ام  نازابنا  يارب  زا  نیا 

(136  ) دننکیم مکح  هچنآ  تسا  دب 
رب دننادرگ  سّبلم  ات  ار و  ناشیا  دـنزاس  كاله  ات  ناشنازابنا  ار  ناشدالوا  نتـشک  ناکرـشم  زا  يرایـسب  يارب  زا  دـنداد  شیارآ  نینچمه  و 

(137  ) غوردب دندنبیم  هچنآب  ار  ناشیا  راذگاو  سپ  ار  نآ  دندرکیمن  ادخ  دوب  هتساوخ  رگا  ار و  ناشنید  ناشیا 
رتش و ناشدساف و  نامگب  میهاوخیم  هک  یـسک  رگم  ار  اهنآ  دنروخیمن  تسمارح  هک  تسا  یتشک  دنفـسوگ و  واگ و  رتشا و  نیا  دنتفگ  و 
وا رب  ینتسب  غورد  اهنآ  رب  ار  ادخ  مان  دننکیمن  دای  هک  تسا  يدنفسوگ  واگ و  رتش و  ناشاهتشپ و  دش  هدینادرگ  مارح  هک  دنفسوگ  واگ و 

(138  ) دندرکیم ارتفا  هک  ناشندوب  ببسب  ار  ناشیا  دهد  ازج  هک  دشاب  دوز 
رادرم دشاب  رگا  ام و  ياهتفج  رب  تسا  مارح  تسا و  ام  نادرم  يارب  زا  صلاخ  تسا  دنفـسوگ  واگ و  رتش و  نیا  مکـش  رد  هچنآ  دـنتفگ  و 

دننازابنا نآ  رد  ناشیا  سپ 
137 ص : نآرق ، همجرت 

(139  ) تسا اناد  میکح  وا  هک  یتسردب  ار  ناشفصو  ار  ناشیا  دهد  ازج  دشاب  دوز 
غورد هار  زا  ادخ  ناشدرک  يزور  هچنآ  دندینادرگ  مارح  شناد و  نودـب  يدرخ  مکب  ار  ناشدالوا  دنتـشک  هک  نانآ  دـندرک  نایز  قیقحتب 

(140  ) ناگتفای تیاده  دندوبن  دندش و  هارمگ  قیقحتب  ادخ  رب  نتسب 
رمث فـلتخم  ار  تشک  ار و  اـمرخ  تـخرد  اهتخادـنا و  تـسب  راد  رب  ریغ  اهتخادـنا و  تـسبراد  رب  ار  اهناتـسب  دروآ  دـیدپ  هـک  تـسا  وا  و 

فارـسا شندیورد و  زور  ار  شّقح  دیهدب  دـهد و  رمث  نوچ  شرمث  زا  دـیروخب  مهب  هیبشان  مهب و  هیبش  ار  رانا  ار و  نوتیز  وا و  یندروخ 
(141  ) ار ناگدننک  فارسا  درادیمن  تسود  وا  هک  یتسردب  دینکم 

وا هک  یتسردب  ار  ناطیش  ياهماگ  دینکم  يوریپ  ادخ و  ار  امش  درک  يزور  هچنآ  دیروخب  یـشرف  رادرب و  راب  دنفـسوگ  واگ و  رتش و  زا  و 
(142  ) تسا راکشآ  ینمشد  ار  امش  رم 

وا رب  دـشاب  لمتـشم  ار  هچنآ  ای  ار  هدام  ود  نآ  اـی  دـینادرگ  مارح  ار  رن  ود  نآ  اـیآ  وگب  ود  هنییوم  دنفـسوگ  زا  ود و  شیم  زا  تفج  تشه 
(143  ) نایوگتسار دیتسه  رگا  شنادب  ارم  دیهد  ربخ  هدام  ود  نآ  ياهمحر 

دیدوب ایآ  هدام  ود  ياهمحر  نآ  رب  دـشاب  لمتـشم  ار  هچنآ  اـی  ار  هداـم  ود  اـی  دـینادرگ  مارح  ار  رن  ود  اـیآ  وگب  ود  واـگ  زا  ود و  رتش  زا  و 
شناد نودب  ار  مدرم  دنک  هارمگ  ات  ار  غورد  ادخ  رب  تسب  هکنآ  زا  رتراکمتس  تسیک  سپ  نیاب  ادخ  ار  امش  درک  ّتیصو  نوچ  نارـضاح 

(144  ) ار ناراکمتس  هورگ  دیامنن  هار  ادخ  هک  یتسردب 
دشاب هدوب  هکنآ  رگم  ار  نآ  دروخیم  هک  هدنروخ  رب  هدش  مارح  نمب  دش  هدرک  یحو  هچنآ  رد  مباییمن  وگب 

138 ص : نآرق ، همجرت 
یـسک سپ  نآب  ادخ  ریغ  يارب  زا  هدش  هدز  گناب  هک  یقـسف  ای  تسا  دیلپ  نآ  هک  یتسردـب  كوخ  تشوگ  ای  هدـش  هتخیر  نوخ  ای  رادرم 

(145  ) تسا نابرهم  هدنزرمآ  وت  راگدرورپ  هک  یتسردب  سپ  هدننک  زواجت  هن  یغاب و  ریغ  دش  ّرطضم  هک 
هچنآ رگم  ار  ود  نآ  ياههیپ  ناشیا  رب  میدرک  مارح  دنفـسوگ  واگ و  زا  ار و  ینخاـن  بحاـص  ره  میدرک  مارح  دـندش  دوهی  هک  ناـنآ  رب  و 

مینایوگتسار هنیآ  ره  ام  هک  یتسردب  ناشملظ  ببسب  ار  ناشیا  میداد  ازج  نآ  ناوختساب  دشاب  هتخیما  هچنآ  ای  اهدور  ای  ناشاهتشپ  تشادرب 
(146)

(147  ) ناراکمتس هورگ  زا  شباذع  دوشیمن  هتشادزاب  تسا و  عیسو  تمحر  بحاص  امش  راگدرورپ  وگب  سپ  ارت  دننک  بیذکت  رگا  سپ 
ار زیچ  چیه  میدرکیم  مارح  هن  نامناردپ و  هن  ام و  میدروآیمن  كرش  ادخ  دوب  هتساوخ  رگا  هک  دندروآ  كرـش  هک  نانآ  دیوگب  دشاب  دوز 
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دیرآ نوریب  سپ  یملع  چیه  امـش  دزن  تسه  ایآ  وگب  ار  ام  تبوقع  دندیـشچ  ات  ناشیا  زا  شیپ  دندوب  هک  نانآ  دـندرک  بیذـکت  نینچمه 
(148  ) دینکیم راک  نامگب  هکنآ  رگم  امش  دیتسین  ار و  نامگ  رگم  دننکیمن  يوریپ  ام  يارب  ار  نآ 

(149  ) همه ار  امش  دوب  هدرک  تیاده  هنیآ  ره  ادخ  دوب  هتساوخ  رگا  سپ  مامت  لیلد  ینعی  غلاب  تّجح  تسا  ار  ادخ  رم  سپ  وگب 
ناشیا و اب  هدـم  یهاوگ  سپ  دـنداد  تداهـش  رگا  سپ  ار  نیا  هدرک  مارح  ادـخ  هک  دـنهدیم  یهاوگ  هک  نانآ  ار  ناتناهاوگ  دـیروایب  وگب 

دننکیم ربارب  ناشراگدرورپب  ناشیا  ترخآب و  دـنورگیمن  هک  نانآ  ار و  ام  ياهتیآ  دـندرک  بیذـکت  هک  ار  نانآ  ياهـشهاوخ  نکم  يوریپ 
(150  ) ار ناتب 

واب دیزاسم  کیرش  هک  امش  رب  ناتراگدرورپ  درک  مارح  هچنآ  مناوخب  دیئایب  وگب 
139 ص : نآرق ، همجرت 

دیدرگم نوـماریپ  ار و  ناـشیا  ار و  امـش  میهدـیم  يزور  اـم  سـالفا  سرت  زا  ار  ناتنادـنزرف  دیـشکم  ندرک و  یبوـخ  نیدـلاوب  ار و  يزیچ 
ار امش  درک  ّتیصو  نآ  ّقحب  رگم  ادخ  دینادرگ  مارح  هک  ار  یـسفن  دیـشکم  دشاب و  نطاب  هچنآ  نآ و  زا  دشاب  رهاظ  هچنآ  ار  دب  ياهراک 

(151  ) لقعب دیبایرد  امش  هک  دشاب  نآب 
یسفن مینکیمن  فیلکت  تلادعب  ار  وزارت  هنامیپ و  دیهد  مامت  شاهّوقب و  دسرب  ات  تسا  رتهب  نآ  هچنآب  رگم  ار  میتی  لام  دیدرگم  نوماریپ  و 

امش درک  ّتیصو  تسا  نیا  دینک  افو  ادخ  دهعب  تبارق و  بحاص  دشاب  هچ  رگا  دینک و  تلادع  سپ  دیئوگب  نوچ  شتقاط و  ردقب  رگم  ار 
(152  ) دیریگ دنپ  امش  هک  دشاب  ار 

هک تسا  نیا  شهار  زا  ار  امـش  دـنادرگ  ادـج  سپ  ار  اـههار  دـینکن  يوریپ  ار و  نآ  دـینک  يوریپ  سپ  تسار  تسا  نم  هار  نـیا  هـکنآ  و 
(153  ) دیزیهرپب امش  هک  دشاب  نآب  ار  امش  درک  ّتیصو 

هک دـشاب  تمحر  تیادـه و  يارب  ار و  زیچ  همه  رم  لیـصفت  يارب  درک و  یبوـخ  هک  یـسک  رب  یماـمت  يارب  باـتک  ار  یـسوم  میداد  سپ 
(154  ) دنرآ نامیا  ناشراگدرورپ  ءاقلب  ناشیا 

(155  ) دیوش هدرک  محر  امش  هک  دشاب  دیزیهرپب  ار و  نآ  دینک  يوریپ  سپ  كرابم  شمیداتسرف  ورف  هک  تسیباتک  نآرق  نیا  و 
(156  ) ناربخیب هنیآ  ره  ناشندناوخ  زا  میتسه  هک  یتسردب  ام و  زا  شیپ  هفیاط  ود  رب  رکم  باتک  دشن  هداتسرف  ورف  دیئوگ  ادابم  هک 

قیقحتب  سپ  ناشیا  زا  رتهتفای  تیاده  میدوب  هنیآ  ره  باتک  ام  رب  دوب  هدش  هداتسرف  ورف  هکنآ  رگا  دیئوگ  ای 
140 ص : نآرق ، همجرت 

زا درک  ضارعا  ار و  ادخ  ياهتیآ  درک  بیذکت  هکنآ  زا  رتراکمتس  تسیک  سپ  یتمحر  تیاده و  ناتراگدرورپ و  زا  یتّجح  ار  امش  دمآ 
(157  ) دندرکیم ضارعا  هک  ناشندوب  ببسب  یباذع  دب  ام  ياهتیآ  زا  دننکیم  ضارعا  هک  ار  نانآ  میهدیم  ازج  يدوزب  اهنآ 

زا یضعب  دیایب  هک  يزور  تراگدرورپ  ياهتیآ  زا  یضعب  دیایب  ای  وت  راگدرورپ  دیایب  ای  هکئالم  ار  ناشیا  دیآ  هکنآ  رگم  دنربیم  راظتنا  ایآ 
يریخ شنامیا  رد  دشاب  هدرک  بسک  ای  شیپ  زا  دشاب  هدروآ  نامیا  هدوبن  هک  شندروآ  نامیا  ار  یسفن  دهدیمن  عفن  تراگدرورپ  ياهتیآ 

(158  ) مینارظتنم ام  هک  یتسردب  دیشاب  رظتنم  وگب 
ادـخ اب  ناشراک  هک  تسین  نیا  زج  يزیچ  رد  ناشیا  زا  وت  یتسین  هورگ  هورگ  دـندوب  ار و  ناشنید  دـنتخاس  قّرفتم  هک  ناـنآ  هک  یتسردـب 

(159  ) دندرکیم هک  دندوب  هچنآب  ار  ناشیا  دهد  ربخ  سپ  تسا 
متـس ناشیا  شدـننام و  رگم  دوشن  هداد  ازج  سپ  ار  يدـب  دروآ  هک  یـسک  نآ و  نادـنچ  هد  تسا  ار  وا  رم  سپ  ار  یکین  دروآ  هک  یـسک 

(160  ) دنوشن هدرک 
(161  ) ناگدنروآ كرش  زا  دوبن  يارگ و  ّقح  میهاربا  شیک  تسرد  ینید  تسار  هارب  مراگدرورپ  ارم  درک  تیاده  نم  هک  یتسردب  وگب 

(162  ) تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا  ار  يادخ  رم  مندرم  میگدنز و  متدابع و  نم و  زامن  هک  یتسردب  وگب 
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(163  ) مناداقنم لّوا  نم  ماهدش و  هدومرف  نآب  ار و  وا  رم  یکیرش  تسین 
راب هدـنراد  رب  درادـیمن  رب  وا و  رب  رگم  یـسفن  ره  دـنکیمن  بسک  زیچ و  همه  راگدرورپ  تسا  وا  راگدرورپ و  میوجب  ار  ادـخ  زج  ایآ  وگب 

تسا  امش  راگدرورپ  يوسب  سپ  ار  يرگید  هانگ 
141 ص : نآرق ، همجرت 

(164  ) دیدرکیم فالتخا  نآ  رد  هک  دیدوب  هچنآب  ار  امش  دهد  ربخ  سپ  امش  تشگزاب 
ناتداد هچنآ  رد  ار  امـش  دیامزایب  ات  بتارمب  یـضعب  يالاب  ار  امـش  یـضعب  داد  يرترب  نیمز و  رد  اههفیلخ  ار  امـش  دینادرگ  هک  تسا  وا  و 

(165  ) تسا نابرهم  هدنزرمآ  هنیآ  ره  وا  هک  یتسردب  تسا و  تبوقع  دوز  وت  راگدرورپ  هک  یتسردب 

تایآ تس  ناتئام و  یه  ۀّیکم و  فارعألا  ةروس 

نآرق 174  همجرت 
نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 

(2  ) ار ناگدنورگ  رم  تسا  ینداد  دنپ  نآب و  یناسرتب  ات  نآ  زا  یگنت  وت  هنیس  رد  دشاب  هک  دیابن  سپ  وتب  دش  هداتسرف  ورف  تسا  یباتک 
(3  ) دیریگیم دنپ  یکدنا  ار  ناتسود  وا  زج  زا  دینکم  يوریپ  ناتراگدرورپ و  زا  امشب  دش  هداتسرف  ورف  هچنآ  دینک  يوریپ 

(4  ) زورب ناگتفخ  دندوب  ای  ماگنه  بش  ام  باذع  ار  نآ  دمآ  سپ  ار  نآ  میدینادرگ  كاله  هک  هیرق  زا  اسب  و 
(5  ) ناراکمتس میدوب  ام  هک  یتسردب  دنتفگ  هکنآ  رگم  ام  باذع  ار  ناشیا  دمآ  هک  یتقو  ناشتساوخ  رد  دوبن  سپ 

(6  ) ناگداتسرف زا  هّتبلا  میسرپب  هنیآ  ره  ناشیاب و  دش  هداتسرف  هک  نانآ  زا  هّتبلا  دیسرپ  میهاوخ  هنیآ  ره  سپ 
(7  ) نابئاغ ام  میتسین  ملعب و  ناشیا  رب  دناوخ  میهاوخ  هنیآ  ره  سپ 

ناراگتسر  دنناشیا  اهنآ  سپ  شیاهندیجنس  دمآ  نارگ  هک  ره  سپ  تسا  ّقح  زور  نآ  رد  لامعا  ندیجنس  و 
(9  ) دندرکیم متس  ام  ياهتیآب  هک  ناشندوب  ببسب  دوخ  ياهسفنب  دندرک  نایز  هک  دننانآ  اهنآ  سپ  شیاهندیجنس  دیآ  کبس  هک  ره  و 

142 ص : نآرق ، همجرت 
(10  ) دینکیم رکش  یکدنا  شّیعت  ياهیام  نآ  رد  امش  يارب  زا  میدینادرگ  نیمز و  رد  ار  امش  میدرک  فّرصت  بحاص  هک  ققحتب  و 

رگم دندرک  هدجس  سپ  ار  مدآ  رم  دینک  هدجس  هک  ار  ناگتـشرف  رم  میتفگ  سپ  ار  امـش  میداد  لکـش  سپ  ار  امـش  میدیرفآ  تقیقح  هب  و 
(11  ) ناگدننک هدجس  زا  دوبن  هک  سیلبا 

وا يدیرفآ  ینارون و  شتآ  زا  ارم  يدیرفآ  وا  زا  مرتهب  نم  تفگ  ارت  مدرک  رما  نوچ  ار  مدآ  ینکن  هدجـس  هک  ارت  درک  عنم  زیچ  هچ  تفگ 
(12  ) یناملظ لگ  زا  ار 

(13  ) ینالیلذ زا  وت  هک  یتسردب  ور  نوریب  سپ  نآ  رد  ینک  ّربکت  هک  ارت  رم  دشابن  سپ  نآ  زا  وش  ورف  سپ  تفگ 
(14  ) دنوشیم هتخیگنا  رب  هک  يزور  ات  ارم  هد  تلهم  تفگ 

(15  ) یناگداد تلهم  زا  وت  هک  یتسردب  تفگ 
(16  ) تسا تسار  هک  وت  هارب  ناشیا  يارب  زا  هّتبلا  منیشنیم  هنیآ  ره  ارم  وت  ندرک  لالضا  ببسب  سپ  تفگ 

رکش ار  ناشیا  نیرتشیب  تفای  یهاوخن  ناشاهپچ و  زا  ناشتسار و  زا  ناشرس و  تشپ  زا  ناشاهتـسد و  نایم  زا  ار  ناشیا  میآیم  هنیآ  ره  سپ 
(17  ) ناگدننک

(18  ) همه امش  زا  ار  خزود  هتبلا  مزاس  رپ  هنیآ  ره  ناشیا  زا  ارت  دش  وریپ  هکنآ  هنیآ  ره  هدش  هدنار  هدیهوکن  نآ  زا  ور  نوریب  تفگ 
دش دیهاوخ  سپ  ار  تخرد  نیا  دیوشم  کیدزن  دیشاب و  هتـساوخ  هک  اج  ره  زا  دیروخب  سپ  تشهب  رد  تتفج  وت و  وش  نکاس  مدآ  يا  و 
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(19  ) ناراکمتس زا 
ار امش  درکن  یهن  تفگ  ناشاهتروع و  زا  ناشیا  زا  دوب  هدیشوپ  هچنآ  ار  ناشیا  رم  دنادرگ  رهاظ  ات  ناطیـش  ار  ناشیا  رم  درک  هسوسو  سپ 

تخرد  نیا  زا  ناتراگدرورپ 
143 ص : نآرق ، همجرت 

(20  ) ناینادواج زا  دیوشب  ای  هتشرف  ود  دیوشب  هکنآ  رگم 
(21  ) مناهاوخکین زا  هنیآ  ره  ار  امش  رم  نم  هک  ناشیا  يارب  زا  دروخ  دنگوس  و 

دندینابسچیم هک  دنداتسیا  رد  ناشاهتروع و  ار  ناشیا  رم  تشگ  رهاظ  تخرد  نآ  زا  دندیشچ  نوچ  سپ  بیرفب  ار  ناشیا  دروآ  دورف  سپ 
هک یتسردب  ار  امـش  رم  متفگن  تخرد و  نیا  زا  ار  امـش  مدرکن  یهن  ایآ  هک  ناشراگدرورپ  ار  ناشیا  درک  ادن  تشهب و  گرب  زا  ود  نآ  رب 

(22  ) راکشآ تسا  ینمشد  ار  امش  رم  ناطیش 
(23  ) ناراکنایز زا  هّتبلا  میشاب  هنیآ  ره  ار  ام  یشخبن  ار و  ام  وت  يزرماین  رگا  ناماهسفن و  رب  میدرک  متس  ام  راگدرورپ  دنتفگ 

(24  ) یتقو ات  یشّیعت  هیام  يرارق و  ياج  نیمز  رد  تسا  ار  امش  رم  نمشد و  ار  یضعب  رم  ناتیضعب  دیوش  ورف  تفگ 
(25  ) دیوشیم هدروآ  نوریب  نآ  زا  دیریمیم و  نآ  رد  دینکیم و  یناگدنز  نآ  رد  تفگ 

رتهب نآ  يراکزیهرپ  ساسا  یلّمجت و  ساسا  ار و  امـش  ياـهتروع  دـشوپب  هک  یـششوپ  امـش  رب  میداتـسرف  ورف  تقیقحب  مدآ  نادـنزرف  يا 
(26  ) دنریگ دنپ  ناشیا  هک  دشاب  تسا  ادخ  ياهتیآ  زا  نآ  تسا 

ات ار  ناشتخر  اهنآ  زا  دیـشکیم  رب  تشهب  زا  ار  امـش  نیدلاو  درک  نوریب  هک  نانچ  مه  ناطیـش  ار  امـش  دـبیرفب  هک  دـیابن  مدآ  نادـنزرف  يا 
میدینادرگ ام  هک  یتسردب  ار  ناشیا  دینیبیمن  هک  ییاج  زا  شرکـشل  وا و  ار  امـش  دنیبیم  وا  هک  یتسردب  ار  ناشاهتروع  ار  ناشیا  دـیامنب 

(27  ) دنورگیمن هک  اهنآ  يارب  زا  ناروای  ار  نیطایش 
ایآ يدبب  دنکیمن  رما  ادخ  هک  یتسردب  وگب  نآب  ار  ام  هدرک  رما  ادخ  ار و  دوخ  ناردپ  نآ  رب  ام  میاهتفای  دنیوگ  ار  يدب  راک  دـننک  نوچ  و 

دییوگیم
144 ص : نآرق ، همجرت 

(28  ) دینادیمن هچنآ  ادخ  رب 
مه ار  نید  شیارب  زا  ناگدننک  صلاخ  ار  وا  دیناوخب  يدجـسم و  ره  دزن  ار  ناتاهیور  دـیراد  تسار  لدـعب و  نم  راگدرورپ  درک  رما  وگب 

(29  ) درک دیهاوخ  دوع  ار  امش  دیرفآ  تسخن  هک  نانچ 
ناتـسود ار  میجر  ناوید  دنتفرگ  ناشیا  هک  یتسردب  ار  یهارمگ  ناشیا  رب  درک  تباث  هک  درک  نانچ  ار  یهورگ  درک و  تیاده  ار  یهورگ 

(30  ) ناگتفای تیاده  دنناشیا  هک  دنرادنپیم  ادخ و  ریغ  زا 
(31  ) ار نافرسم  رادن  تسود  وا  هک  یتسردب  دینکم  فارسا  دیماشایب و  دیروخب و  يدجسم و  ره  دزن  ارناتتنیز  دیرادرب  مدآ  نارسپ  يا 
رد دندیورگ  هک  تسا  اهنآ  يارب  زا  نآ  وگب  يزور  زا  اههزیکاپ  شناگدنب و  يارب  دروآ  نوریب  هک  ار  ادـخ  تنیز  دـینادرگ  مارح  هک  وگب 

(32  ) دننادیم هک  یهورگ  يارب  زا  ار  اهتیآ  میهدیم  لیصفت  نینچمه  تمایق  زور  صلاخ  ایند  یناگدنز 
هکنآ ار و  ّقحان  متـس  ار و  يدـب  دـشاب و  نطاب  هچنآ  نآ و  زا  دـشاب  رهاظ  هچنآ  ار  اهیتشز  مراـگدرورپ  درک  مارح  هک  تسین  نیا  زج  وگب 

(33  ) دینادیمن هک  ار  هچنآ  ادخ  رب  دیئوگب  هکنآ  ار و  یتّجح  نآ  رب  دشاب  هداتسرفن  ورف  هک  ماد  ام  ادخب  دیروآ  كرش 
(34  ) تفرگ یشیپ  دنناوتیمن  یتعاس و  دننامیمن  سپ  زاب  ناشتقو  دیایب  نوچ  سپ  تسا  یتقو  یتّما  ره  يارب  زا  و 

سپ دش  هتـسیاش  درک و  يراکزیهرپ  هکنآ  سپ  ارم  ياهتیآ  امـش  رب  دناوخ  دنهاوخ  امـش  زا  نالوسر  ار  امـش  دنیایب  نوچ  مدآ  نارـسپ  يا 
(35  ) دنوش كانهودنا  ناشیا  هن  ناشیا و  رب  یمیب  دشابن 
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(36  ) دنناینادواج نآ  رد  ناشیا  دنشتآ  لها  هورگ  نآ  اهنآ  زا  دندرک  یشکرس  ارم و  ياهتیآ  دندرک  بیذکت  هک  نانآ  و 
رتراکمتس تسیک  سپ 
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ات ناشیا  يارب  دش  هتشون  هچنآ  زا  ناشیا  هرهب  ار  ناشیا  دسریم  هورگ  نآ  ار  وا  ياهتیآ  درک  بیذکت  ای  ار  غورد  ادخ  رب  درک  ارتفا  هکنآ  زا 
مگ دنیوگ  ادخ  ریغ  زا  امـش  دیدناوخیم  دـیدوب  هچنآ  دـنیاجک  دـنیوگ  ار  ناشیا  دنناتـس  ناج  هک  ام  ناگداتـسرف  ار  ناشیا  دـمآ  هک  یتقو 

(37  ) نارفاک دندوب  ناشیا  هک  ناشاهدوخ  رب  دنهدیم  یهاوگ  ام و  زا  دندش 
تنعل یتّما  دـنوش  لخاد  هاگ  ره  شتآ  رد  نایمدآ  ناـیرپ و  زا  امـش  زا  شیپ  دنتـشذگ  تقیقحب  هک  یناـتّما  رد  دـیوش  لـخاد  ادـخ  دـیوگ 
هارمگ اهنیا  اـم  راـگدرورپ  ناـشلّوا  يارب  زا  ناـشرخآ  دـنیوگ  همه  نآ  رد  رگیدـکیب  دـنوش  قحلم  هک  یتقو  اـت  ار  دوخ  شیکمه  دـننکیم 

(38  ) دینادیمن نکیل  تسنادنچ و  ود  کی  ره  يارب  زا  دیوگ  شتآ  زا  فعاضم  یباذع  ار  ناشیا  هدب  سپ  ار  ام  دندرک 
(39  ) دیدرکیم بسک  دیدوب  هچنآ  ببسب  ار  باذع  دیشچب  سپ  یلضف  چیه  ام  رب  ار  امش  تسین  سپ  ار  ناشرخآ  رم  ناشلّوا  دنیوگ  و 

دنوشیمن لخاد  نامسآ و  ياهرد  ناشیا  يارب  دوشن  هدوشگ  نآ  زا  دندرک  یشکرس  ار و  ام  ياهتیآ  دندرک  بیذکت  هک  نانآ  هک  یتسردب 
(40  ) ار ناراکهانگ  میهد  ازس  نینچمه  نزوس و  خاروس  رد  رن  رتش  دیآ  رد  هک  یتقو  ات  ار  تشهب 
(41  ) ار ناملاظ  میهدیم  ازس  نینچمه  اهششوپ و  ناشالاب  زا  يرتسب و  خزود  زا  تسا  ار  ناشیا  رم 

نآ رد  ناشیا  دنتـشهب  لها  هورگ  نآ  شتقاط  هزادناب  رگم  ار  یـسفن  میئامرفیمن  فیلکت  هتـسیاش  ياهراک  دـندرک  دـندیورگ و  هک  نانآ  و 
(42  ) دنناینادواج

ار ام  درک  تیاده  هک  ار  ییادخ  رم  شیاتس  دنیوگ  اهرهن و  ناشیا  ریز  زا  دوریم  هنیک  زا  ناشاههنیس  رد  دوب  هچنآ  میدیشک  نوریب  و 
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هدرک ادن  ّقحب و  ام  راگدرورپ  ناگداتسرف  دندمآ  قیقحتب  ادخ  ار  ام  دوب  هدرک  تیاده  هک  دوب  نآ  هن  رگا  میبای  تیاده  هک  میدوبن  نیاب و 
(43  ) دیدرکیم هک  دیدوب  هچنآ  ببسب  ار  نآ  دیدش  هداد  ثاریمب  هک  یتشهب  نآ  تسنیا  هک  دندش 

درک هدعو  هچنآ  امـش  دیتفای  ایآ  سپ  ّقح  ام  راگدرورپ  ار  ام  درک  هدعو  هچنآ  میتفای  تقیقحب  هک  ار  خزود  لها  تشهب  لها  دندرک  ادن  و 
(44  ) ناراکمتس رب  ادخ  تنعل  هک  ناشنایم  هدننک  ادن  دنک  ادن  سپ  يرآ  دنتفگ  ّقح  ناتراگدرورپ 

(45  ) دننارفاک ترخآب  ناشیا  ژک و  ار  نآ  دنهاوخیم  ادخ و  هار  زا  دنرادیم  زاب  هک  نانآ 
لخاد امـش  رب  مالـس  هک  تشهب  لها  دندرک  ادـن  ناشتمالعب و  ار  همه  دنـسانشیم  هک  دـنا  ینادرم  فارعا  رب  تسیباجح و  ات  ود  نآ  نایم  و 

(46  ) دنتشادیم عمط  ناشیا  ار و  نآ  دندوب  هدشن 
(47  ) ناراکمتس هورگ  اب  ار  ام  نادرگم  ام  راگدرورپ  دنیوگ  شتآ  لها  بناجب  ناشاهمشچ  دوش  هدینادرگ  نوچ  و 

هن ناتلاجر و  لام و  ندرک  عمج  امش  زا  درکن  تیافک  دنیوگ  ناشتمالعب  ار  ناشیا  دنتخانشیم  هک  ار  ینادرم  فارعا  باحصا  دندرک  ادن  و 
(48  ) دیدرکیم یشکرس  هک  دیدوب  هچنآ 

كانهودنا امـش  هن  امـش و  رب  یـسرت  تسین  ار  تشهب  دیوش  لخاد  یتمحرب  ادخ  ناشدناسرن  هک  دیدروخیم  دنگوس  هک  دنیناسک  اهنیا  ایآ 
(49  ) دیوش

مارح ادخ  هک  یتسردب  دنیوگ  ادخ  ار  امـش  درک  يزور  هچنآ  زا  ای  بآ  زا  ام  رب  دیزیرب  هک  ار  تشهب  لها  شتآ  لها  درک  دـنهاوخ  ادـن  و 
(50  ) ناگدنورگان رب  ار  ود  نآ  دینادرگ 

هک  ینانآ 
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ناشزور تاقالم  دندرک  شومارف  هک  نانچ  ناشمیزاسیم  شومارف  زورما  سپ  ایند  یناگدنز  ناشتفیرف  هچیزاب و  لزهب و  ار  ناشنید  دنتفرگ 
(51  ) دندیزرویم راکنا  ام  ياهتیآب  هک  ناشندوب  ار و  زورنیا 

(52  ) دنورگیم هک  یهورگ  يارب  زا  تمحر  تیاده و  ملع  رب  ار  نآ  میداد  لیصفت  هک  یباتک  ار  ناشیا  میداد  قیقحتب  و 
دندـمآ قیقحتب  شیپ  زا  ار  نآ  دـندرک  شوـمارف  هک  ناـنآ  تفگ  دـنهاوخ  شلیواـت  دـیایب  هک  يزور  ار  شلیوأـت  رگم  دـنربیم  راـظتنا  اـیآ 

زج مینک  سپ  ایندـب  میوش  هدـینادرگرب  ای  ام  يارب  زا  دـننک  تعافـش  سپ  ناعیفـش  زا  ار  ام  رم  دـشاب  ایآ  سپ  ّقحب  ام  راگدرورپ  نـالوسر 
(53  ) دندرکیم ارتفا  دندوب  هچنآ  ناشیا  زا  دشمگ  ناشاهسفنب و  دندرک  نایز  تقیقحب  میدرکیم  دندوب  هچنآ 

زور بش  هدرپ  دناشوپیم  شرع  رب  دش  يوتسم  سپ  زور  شش  رد  ار  نیمز  اهنامسآ و  دیرفآ  هک  تسا  ییادخ  امش  راگدرورپ  هک  یتسردب 
ناـمرف شنیرفآ و  تسا  ار  وا  رم  دیـشاب  هاـگآ  وا  رماـب  اههدـش  ریخـست  ار  ناگراتـس  هاـم و  باـتفآ و  نانکباتـش و  ار  نآ  دـیوجیم  هک  ار 

(54  ) نایناهج راگدرورپ  ادخ  تسگرزب 
(55  ) ارناگدنرذگ ّدح  زا  درادن  تسود  وا  هک  یتسردب  یناهنپ  عوشخ و  هار  زا  ار  ناتراگدرورپ  دیناوخب 

(56  ) ناراکوکین هب  تسکیدزن  ادخ  تمحر  هک  یتسردب  دیما  میب و  هار  زا  ار  وا  دیناوخب  شحالصا و  زا  دعب  نیمز  رد  دینکن  داسف  و 
يدـلب يارب  زا  ار  نآ  مینارب  ار  رابنارگ  ربا  دراد  رب  نوچ  ات  شتمحر  تسد  ود  ناـیم  ناگدـنهد  تراـشب  ار  اـهداب  دتـسرفیم  هک  تسا  وا  و 

همه  زا  ناب  میروآ  نوریب  سپ  ار  بآ  نآب  میتسرف  ورف  سپ  هدرم 
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(57  ) دیریگ دنپ  امش  هک  دشاب  ار  ناگدرم  میروآیم  نوریب  نینچمه  اهرمث 
ار اهتیآ  مینادرگیم  نینچمه  هدیافیب  كدنا  رگم  دیآیمن  نوریب  دش  دیلپ  هچنآ  شراگدرورپ و  نذاب  شیاهنیتسر  دیآیم  نوریب  هزیکاپ  دـلب  و 

(58  ) دننکیم رکش  هک  یهورگ  يارب  زا 
نم هک  یتسردب  وا  زج  ییادخ  چـیه  ار  امـش  رم  تسین  ار  ادـخ  دـیتسرپب  نم  موق  يا  تفگ  سپ  شموق  يوسب  ار  حون  میداتـسرف  تقیقحب 

(59  ) گرزب يزور  باذع  زا  امش  رب  مسرتیم 
(60  ) راکشآ یهارمگ  رد  ارت  مینیبیم  ام  هک  یتسردب  شموق  زا  یعمج  دنتفگ 

(61  ) نایناهج راگدرورپ  زا  مایلوسر  نم  نکیل  یهارمگ و  نم  اب  تسین  نم  موق  يا  تفگ 
(62  ) دینادیمن ار  هچنآ  ادخ  زا  منادیم  ار و  امش  مهدیم  دنپ  مراگدرورپ و  ياهتلاسر  ار  امش  مناسریم 

تمحر امـش  هک  دشاب  دیزیهرپب و  ات  ار و  امـش  دـنک  میب  ات  امـش  زا  يدرم  رب  ناتراگدرورپ  زا  يرکذ  ار  امـش  دـمآ  هک  دـیتشاد  بجع  ایآ 
(63  ) دیوش هدرک 

ار ام  ياهتیآ  دـندرک  بیذـکت  هک  ار  ناـنآ  میدرک  قرغ  یتشک و  رد  دوب  وا  اـب  هک  ره  ار و  وا  میدـیناهر  سپ  ار  وا  دـندرک  بیذـکت  سپ 
(64  ) ناروک یهورگ  دندوب  اهنآ  هک  یتسردب 

(65  ) دیزیهرپیمن سپ  ایآ  وا  زج  ییادخ  چیه  ار  امش  رم  تسین  ار  ادخ  دیتسرپب  نم  موق  يا  تفگ  ار  دوه  ناشردارب  داع  موقب  میداتسرف  و 
میربیم نامگ  هنیآ  ره  ام  هک  یتسردب  يدرخ و  مک  رد  ارت  مینیبیم  ام  هنیآ  ره  هک  یتسردب  شموق  زا  دندوب  رفاک  هک  تعامج  نآ  دـنتفگ 

(66  ) نایوگغورد زا  ارت 
(67  ) نایناهج راگدرورپ  زا  مایلوسر  نم  نکیل  يدرخ و  مک  نم  اب  تسین  موق  يا  تفگ 

ار امش  مناسریم 
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(68  ) منیما هاوخ  ریخ  ار  امش  نم  مراگدرورپ و  ياهتلاسر 
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ار امـش  دینادرگ  هک  یتقو  دـینک  دای  ار و  امـش  دـناسرتب  ات  امـش  زا  يدرم  رب  ناتراگدرورپ  زا  يرکذ  ار  امـش  دـمآ  هک  دـیتشاد  بجع  ایآ 
(69  ) دیوش راگتسر  امش  هک  دشاب  ار  ادخ  ياهتمعن  دینک  دای  سپ  یتدایز  قلخ  رد  ار  امش  دوزفا  حون و  موق  سپ  زا  نانیشناج 

هچنآ امب  روایب  سپ  ام  ناردـپ  دـندیتسرپیم  هک  دـندوب  ار  هچنآ  میراذـگاو  اهنت و  ار  ادـخ  میتسرپب  هکنآ  يارب  زا  ار  ام  يدـمآ  اـیآ  دـنتفگ 
(70  ) نایوگتسار زا  یتسه  رگا  ار  ام  يدادیم  هدعو 

امـش و ار  اهنآ  دیداهن  مان  هک  ییاهمان  رد  نم  اب  دینکیم  هلداجم  ایآ  یمـشخ  یباذع و  امـش  راگدرورپ  زا  امـش  رب  دـش  عقاو  قیقحتب  تفگ 
(71  ) منارظتنم زا  امش  اب  نم  هک  یتسردب  دیشاب  رظتنم  سپ  یتّجح  چیه  نآب  ادخ  هداتسرفن  ورف  ناتناردپ 

ناگدنورگ دندوبن  ار و  ام  ياهتیآ  دندرک  بیذکت  هک  نانآ  هلابند  میدیرب  ام و  دزن  زا  یتمحرب  دندوب  وا  اب  هک  نانآ  ار و  وا  میدیناهر  سپ 
(72)

یتّجح ار  امش  دمآ  تقیقحب  وا  زج  یهلا  چیه  ار  امـش  رم  تسین  ار  ادخ  دیتسرپب  نم  موق  يا  تفگ  ار  حلاص  ناشردارب  دومثب  میداتـسرف  و 
امـش دریگب  سپ  يدبب  شدینکن  ّسم  ادخ و  نیمز  رد  دروخب  هک  شدیراذگاو  سپ  یتیآ  ار  امـش  رم  تسا  ادخ  هقان  نیا  ناتراگدرورپ  زا 

(73  ) درد رپ  یباذع  ار 
دیشارتیم اهرصق و  شمرن  ياهیاج  زا  دیریگیم  ارف  هک  نیمز  رد  ناتداد  ياج  داع و  دعب  زا  اهفیلخ  ار  امش  دینادرگ  هک  یماگنه  دینک  دای  و 

دیباتشم يراکهابتب  ار و  ادخ  ياهتمعن  دینک  دای  سپ  اههناخ  اههوک  زا 
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(74  ) ناگدننک داسف  نیمز  رد 
هک دینادیم  ایآ  ناشیا  زا  دیورگ  هک  ار  نآ  رم  دندوب  هدش  هدرمـش  ناوتان  هک  ار  نانآ  رم  شموق  زا  دـندرکیم  یـشکرس  هک  یعمج  دـنتفگ 

(75  ) میناگدنورگ نآب  هدش  هداتسرف  هچنآب  ام  هک  یتسردب  دنتفگ  شراگدرورپ  زا  تسا  هدش  هداتسرف  حلاص 
(76  ) مینارفاک نآب  دیدیورگ  هچنآب  ام  هک  یتسردب  دندرک  یشکرس  هک  نانآ  دنتفگ 

زا یتسه  رگا  ار  ام  یهدـیم  هدـعو  هچنآ  امب  روایب  حـلاص  يا  دـنتفگ  ناشراگدرورپ و  رما  زا  دـندز  زابرـس  ار و  هقاـن  نآ  دـندرک  یپ  سپ 
(77  ) ناگداتسرف

(78  ) ناگدرم ورف  ناشاههناخ  رد  دنتشگ  سپ  بیهم  يزاوآ  ناشتفرگ  سپ 
تـسود نکیل  ار و  امـش  مداد  دـنپ  مراگدرورپ و  تلاـسر  امـشب  مدـیناسر  تقیقحب  نم  موق  يا  تفگ  ناـشیا و  زا  دـش  نادرگ  يور  سپ 

(79  ) ار ناگدنهد  دنپ  دیرادیمن 
(80  ) نایناهج زا  کیچیه  نآب  ار  امش  هتفرگن  یشیپ  ار  تشز  راک  دینکیم  ایآ  ار  شموق  رم  تفگ  هک  یماگنه  ار  طول  نک  دای  و 

(81  ) ناراک فارسا  هورگ  دیئامش  هکلب  نانز  ریغ  زا  توهش  يور  زا  ار  نادرم  دییآیم  هنیآ  ره  امش  هک  یتسردب 
(82  ) ار دوخ  دنرامشیم  كاپ  هک  دناینامدرم  اهنآ  هک  ناتدوخ  هیرق  زا  ار  ناشیا  دینک  نوریب  دنتفگ  هکنآ  رگم  شموق  باوج  دوبن  و 

(83  ) تکالهب ناگدنامیقاب  زا  دوب  هک  ار  شنز  رگم  ار  شناسک  ار و  وا  میداد  تاجن  سپ 
(84  ) ناراکهانگ راک  ماجنا  دوب  هنوگچ  رگنب  سپ  یناراب  ناشیا  رب  میدیناراب  و 

وا زج  ییادخ  چیه  ار  امش  رم  تسین  ار  ادخ  دیتسرپب  نم  موق  يا  تفگ  بیعش  ار  ناشردارب  نیدمب  میداتسرف  و 
151 ص : نآرق ، همجرت 

رد دـینکم  داسف  ار و  ناشیا  ياهزیچ  مدرم  زا  دـینکن  مک  ار و  وزارت  هنامیپ و  دـینک  ماـمت  سپ  ناـتراگدرورپ  زا  هنّیب  ار  امـش  دـمآ  قیقحتب 
(85  ) ناگدنورگ دیتسه  رگا  ار  امش  رم  تسا  رتهب  نآ  شحالصا  زا  دعب  نیمز 

دیدوب هک  ار  یماگنه  دینک  دای  ژک و  ار  وا  دیهاوخ  نآب و  دیورگ  هک  ار  یـسک  ادخ  هار  زا  دیراد  زاب  دیهد و  میب  هک  یهار  رهب  دینیـشنم  و 
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(86  ) ناگدننک داسف  ماجنا  دوب  هنوگچ  دیرگنب  ار و  امش  درک  رایسب  سپ  كدنا 
ام نایم  ادخ  دنک  مکح  ات  دینک  ربص  سپ  دنشاب  هدیورگن  هفیاط  نآب و  مدش  هداتسرف  هچنآب  دنشاب  هدیورگ  هک  امـش  زا  هفیاط  دشاب  رگا  و 

(87  ) ناگدننک مکح  نیرتهب  تسا  وا  و 
زاب هکنیا  ای  ام  هیرق  زا  وت  اب  دندیورگ  هک  نانآ  بیعش و  يا  هّتبلا  ارت  مینک  نوریب  هنیآ  ره  شموق  زا  دندرک  یشکرس  هک  یعمج  نآ  دنتفگ 

(88  ) ناگدنراد تهارک  میشاب  هچ  رگا  ایآ  تفگ  ام  شیکب  دیورگیم 
رد میدرگ  زاب  هک  ار  ام  دزسن  نآ و  زا  ادخ  ار  ام  دیناهر  هکنآ  زا  سپ  امش  شیک  رد  میدرگ  زاب  رگا  ار  غورد  ادخ  رب  میشاب  هتـسب  قیقحتب 
ام راگدرورپ  ام  میدرک  لّکوت  ادـخ  رب  ملع  يور  زا  ار  زیچ  همه  ام  راـگدرورپ  هدرک  هطاـحا  اـم  راـگدرورپ  ادـخ  دـهاوخب  هکنآ  رگم  نآ 

(89  ) ناگدننک مکح  نیرتهب  ییوت  ّقحب و  ام  موق  هنایم  ام و  هنایم  نک  مکح 
(90  ) دیناراکنایز هنیآ  ره  هاگ  نآ  امش  هک  یتسردب  ار  بیعش  دیدرک  يوریپ  رگا  شموق  زا  دندوب  رفاک  هک  یعمج  نآ  دنتفگ  و 

(91  ) ناگدرم ورف  ناشیا  رس  رد  دنتشگ  سپ  بیهم  يزاوآ  ناشتفرگ  سپ 
دندرک بیذکت  هک  نانآ 

152 ص : نآرق ، همجرت 
(92  ) ناراکنایز ناشیا  دندوب  ار  بیعش  دندرک  بیذکت  هک  نانآ  نآ  رد  دندوبن  ایئوگ  ار  بیعش 

هودـنا هنوگچ  سپ  ار  امـش  مداد  دـنپ  مراگدرورپ و  ياهماغیپ  ار  امـش  مدـیناسر  تقیقحب  نم  موق  يا  تفگ  ناشیا و  زا  دـینادرگ  ور  سپ 
(93  ) نارفاک هورگ  رب  مدروخ 

(94  ) دننک عّرضت  ناشیا  هک  دشاب  يروجنر  یتخسب و  ار  نآ  لها  میتفرگ  هک  رگم  يربمغیپ  چیه  هیرق  رد  میداتسرفن  و 
ناشیا میتفرگ  سپ  تحار  يروجنر و  ار  ام  ناردپ  درک  ّسم  تقیقحب  دنتفگ  دندش و  رایـسب  ات  ار  یبوخ  يدـب  ياجب  میدرک  لیدـبت  سپ 

(95  ) دنتسنادیمن ناشیا  هاگان و  ار 
بیذکت نکیل  نیمز و  نامـسآ و  زا  اهتکرب  ناشیا  رب  میدوب  هداشگ  هنیآ  ره  دندوب  هدرک  زیهرپ  دندوب و  هدـیورگ  اههیرق  لها  هکنآ  رگا  و 

(96  ) دندرکیم بسک  دندوب  هچنآب  ار  ناشیا  میتفرگ  سپ  دندرک 
(97  ) ناگتفخ دنشاب  اهنآ  ماگنه و  بش  ام  باذع  ار  ناشیا  دیآ  هک  اههیرق  نآ  لها  دندش  نمیا  سپ  ایآ 

(98  ) دننکیم يزاب  ناشیا  هاگتشاچ و  ام  باذع  ار  ناشیا  دیآ  هک  اههیرق  نآ  لها  دندش  نمیا  ایآ 
(99  ) ناراکنایز هورگ  رگم  ادخ  رکم  زا  دنوشیمن  نمیا  سپ  ادخ  رکم  زا  دندش  نمیا  سپ  ایآ 

رب مـیدزیم  رهم  ناـشناهانگب و  ناـشمیتفرگیم  میتـساوخیم  رگا  هـک  شلها  زا  سپ  ار  نـیمز  دـندرب  ثاریمب  هـک  ار  اـهنآ  رم  دوـمنن  هار  اـیآ 
(100  ) دندینشیمن ناشیا  سپ  ناشاهلد 

هدرک بیذـکت  هچنآب  دـنورگب  هک  دـندوبن  سپ  تازجعم  اب  ناشنالوسر  ار  ناشیا  دـمآ  قیقحتب  ناشاهربخ و  زا  وت  رب  میناوخیم  اههیرق  نیا 
(101  ) نارفاک ياهلد  رب  ادخ  دنزیم  رهم  نینچمه  شیپ  زا  دندوب 

و
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(102  ) نانامرفان هنیآ  ره  ار  ناشیا  رثکا  میتفای  هچ  رگا  يدهع و  چیه  ناشیا  نیرتشیب  يارب  میتفاین 
راک ماجنا  دوب  هنوگچ  رگنب  سپ  نآب  دـندرک  متـس  سپ  شتعامج  نوعرف و  يوسب  ام  ياـهتیآب  ار  یـسوم  ناـشیا  سپ  زا  میتخیگنارب  سپ 

ناگدننک 103) داسف 
(104  ) نایناهج راگدرورپ  زا  مایلوسر  نم  هک  یتسردب  نوعرف  يا  یسوم  تفگ  و 
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(105  ) ار لیئارسا  ینب  نم  اب  تسرفب  سپ  ناتراگدرورپ  زا  هنّیب  ار  امش  ماهدروآ  قیقحتب  ّقح  رگم  ادخ  رب  میوگن  هکنآ  رب  راوازس 
(106  ) نایوگتسار زا  یتسه  رگا  ار  نآ  روایب  سپ  یتیآب  هدمآ  هک  وت  یتسه  رگا  تفگ 

(107  ) ادیوه دش  ییاهدژا  نآ  هاگ  نآ  سپ  ار  دوخ  ياصع  تخادنا  سپ 
(108  ) ارناگدنرگن رم  دوب  ینارون  نآ  هاگ  نآ  سپ  ار  شتسد  درک  نوریب  و 

(109  ) اناد تسیرگوداج  هنیآ  ره  نیا  هک  یتسردب  نوعرف  موق  زا  یعمج  دنتفگ 
(110  ) دیئامرفیم هچ  سپ  ناتنیمز  زا  ار  امش  دنک  نوریب  هک  دهاوخیم 

(111  ) ار ناگدنرآ  عمج  اهرهش  رد  تسرفب  ار و  شردارب  وا و  راد  زاب  دنتفگ 
(112  ) ییاناد رگوداج  ره  ارت  دنرایب  هک 

(113  ) نابلاغ ام  میشاب  رگا  يدزم  ام  يارب  زا  دشاب  هنیآ  ره  دنتفگ  ار  نوعرف  نارحاس  دندمآ  و 
(114  ) دینابّرقم زا  هنیآ  ره  امش  هک  یتسردب  يرآ و  تفگ 

(115  ) ناگدنزادنا ام  میشاب  هکنآ  ای  يزادنایم و  هک  تسنیا  ای  یسوم  يا  دنتفگ 
(116  ) میظع يرحس  دندروآ  ار و  ناشیا  دندیناسرت  ار و  نامدرم  ياهمشچ  دندرک  ییوداج  دنتخادنا  نوچ  سپ  دیزادنیب  تفگ 

یسومب  ام  میدرک  یحو  و 
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(117  ) غوردب دندومنیم  ار  هچنآ  دربیم  ورف  نآ  مد  نامه  سپ  ار  تیاصع  زادنیب  هک 
(118  ) دندرکیم هک  دندوب  هچنآ  دش  لطاب  ّقح و  دش  تباث  سپ 

(119  ) ناگدشراوخ دنتشگرب  اجنآ و  دندش  بولغم  سپ 
(120  ) ناگدننک هدجس  نارحاس  دندش  هدنگفا  و 

(121  ) نایناهج راگدرورپب  میدیورگ  دنتفگ 
(122  ) نوراه یسوم و  راگدرورپ 

ات رهـش  رد  ار  نآ  دیدرک  هلیح  هک  دوب  هلیح  نیا  هک  یتسردب  ار  امـش  مه  يروتـسد و  هکنآ  زا  شیپ  واب  دـیدروآ  نامیا  ایآ  نوعرف  تفگ 
(123  ) دینادب هک  دشاب  دوز  سپ  ار  شلها  نآ  زا  دینک  نوریب 

(124  ) همه ار  امش  درک  مهاوخ  راد  رب  هنیآ  ره  سپ  رگیدکی  فالخ  زا  ار  ناتاهاپ  ناتاهتسد و  دیرب  مهاوخ  هنیآ  ره 
(125  ) میناگدننک تشگزاب  نامراگدرورپب  ام  هک  دنتفگ 

ار ام  ناریمب  ییابیکـش و  ام  رب  زیر  رب  ام  راگدرورپ  ار  اـم  دـمآ  نوچ  ناـمراگدرورپ  ياـهتیآب  میدـیورگ  هکنآ  رگم  اـم  زا  يرادـیمن  دـب  و 
(126  ) ناناملسم

يدوزب تفگ  ارت  ناهلا  ارت و  دراذـگاو  نیمز و  رد  دـننکب  داسف  ات  ار  وا  موق  یـسوم و  يراذـگیماو  اـیآ  نوعرف  موق  زا  عمج  نآ  دـنتفگ  و 
(127  ) نابلاغ میناشیا  قوف  ام  هک  یتسردب  ار و  ناشنانز  میراذگیم  یقاب  ار و  ناشیا  نارسپ  میشکیم 

زا دهاوخیم  هک  رهب  ار  نآ  دهدیم  ثاریمب  تسار  ادخ  رم  نیمز  هک  یتسردب  دـینک  ربص  ادـخب و  دـییوج  يرای  ار  شموقرم  یـسوم  تفگ 
(128  ) تسناراکزیهرپ يارب  زا  راک  ماجنا  شناگدنب و 

ار امش  نمـشد  دنک  كاله  هک  امـش  راگدرورپ  دیاش  تفگ  ار  ام  يدمآ  هکنآ  دعب  زا  ار و  ام  ییایب  هکنآ  زا  شیپ  میدش  هدیناجنر  دنتفگ 
(129  ) دینکیم هنوگچ  هک  دید  دهاوخ  سپ  نیمز  رد  ار  امش  دنک  نیشناج  و 
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(130  ) دنریگ دنپ  ناشیا  هک  دشاب  اههویم  زا  یمک  اهلاس و  طحقب  ار  نوعرف  لآ  میتفرگ  قیقحتب  و 
وا اب  دوب  هک  یـسک  یـسومب و  دنتفرگیم  موش  يدـب  ار  ناشیا  دیـسریم  رگا  نیا و  تسا  ار  ام  رم  دـنتفگ  یبوخ  ار  ناشیا  دـمآیم  نوچ  سپ 

(131  ) دننادیمن ناشیا  رثکا  نکیل  تسا و  ادخ  دزن  ناشرتش  أشنم  هک  دیشاب  هاگآ 
(132  ) ناگدنورگ ارت  رم  دوب  میهاوخن  سپ  نآب  ار  ام  ینک  رحس  ات  یتیآ  زا  نآب  ار  ام  يروایب  هاگ  ره  دنتفگ  و 

(133  ) ناراکهانگ یهورگ  دندوب  دندرک  یشکرس  سپ  اهلّصفم  ياهتیآ  نوخ  اهكوغ و  هنک و  خلم و  نافوط و  ناشیا  رب  میداتسرف  سپ 
باذع ام  زا  ینک  عفد  رگا  وت  دزن  درک  دهع  هچنآب  ار  تراگدرورپ  ام  يارب  ناوخب  یـسوم  يا  دنتفگ  باذـعنآ  ناشیا  رب  دـش  عقاو  نوچ  و 

(134  ) ار لیئارسا  ینب  وت  اب  میتسرف  هنیآ  ره  ارت و  رم  میورگب  هنیآ  ره  ار 
(135  ) دننکشیم نامیپ  اهنآ  هاگ  نآ  دناهدنسر  ناشیا  هک  یتّدم  ات  ار  باذع  ناشیا  زا  میدرک  عفد  نوچ  سپ 

(136  ) ناربخیب اهنآ  زا  دندوب  ار و  ام  ياهتیآ  دندرک  بیذکت  ناشیا  هکنآب  ایرد  رد  ناشمیدرک  قرغ  سپ  ناشیا  زا  میدیشک  ماقتنا  سپ 
رد میدروآ  دیدپ  تکرب  هک  شیاهبرغم  نیمز و  ياهقرـشم  رد  دندوب  هدش  هدرمـش  فیعـض  هک  دـندوب  هک  ار  یهورگ  ام  میداد  ثاریمب  و 

نوعرف دنتخاسیم  هک  دندوب  هچنآ  میدرک  بارخ  ناشندرک و  ربص  ببـسب  لیئارـسا  ینب  رب  تسبوخ  هک  تراگدرورپ  هملک  دش  مامت  نآ و 
(137  ) دنتشارفایم رب  دندوب  هک  ار  هچنآ  شموق و  و 

ینب  میدینارذگ  رد  و 
156 ص : نآرق ، همجرت 

ام يارب  زا  نادرگب  یسوم  يا  دنتفگ  دوب  ار  ناشیا  رم  هک  یناتب  رب  دنتشادیم  شتسرپ  ساپ  هک  یعمج  رب  دنتشذگ  سپ  ایرد  زا  ار  لیئارـسا 
(138  ) دینانادان یهورگ  امش  هک  یتسردب  تفگ  ناهلا  تسا  ار  ناشیا  رم  هک  نانچ  مه  یهلا 

(139  ) دننکیم هک  دنتسه  هچنآ  تسا  لطاب  دننآ و  رد  اهنآ  هچنآ  دش  هدینادرگ  هابت  اهنآ  هک  یتسردب 
(140  ) نایناهج رب  ار  امش  داد  ینوزفا  وا  یهلا و  امش  يارب  میوجب  ادخ  ریغ  ایآ  تفگ 

دنتـشاذگیم هدنز  ار و  امـش  نارـسپ  دنتـشکیم  باذع  نیرتدب  ار  امـش  دندرکیم  باذع  هک  نوعرف  لآ  زا  ار  امـش  میدیناهر  هک  یماگنه  و 
(141  ) گرزب ناتراگدرورپ  زا  دوب  یئالب  نآ  رد  ار و  امش  نانز 

رم یـسوم  تفگ  بش و  لهچ  شراگدرورپ  رّرقم  تقو  دش  مامت  سپ  هدب  ار  نآ  میدـینادرگ  مامت  بش و  یـس  ار  یـسوم  میداد  هدـعو  و 
(142  ) ار ناگدننک  داسف  هار  نکم  يوریپ  نک و  حالصا  مموق و  رد  ارم  وش  نیشناج  هک  نوراه  شردارب 

یهاوخن زگره  تفگ  وتب  مرگنب  هک  ارم  امنب  نم  راگدرورپ  يا  تفگ  شراگدرورپ  وا  اب  درک  نخس  ام و  رّرقم  تقوب  یـسوم  دمآ  نوچ  و 
ار هوک  رم  شراـگدرورپ  درک  یّلجت  نوچ  سپ  ارم  ینیبـب  هک  دـشاب  دوز  سپ  شیاـج  رد  درک  رارق  رگا  سپ  هوکب  رگنب  نکیل  ارم و  دـید 

لّوا نم  وت و  يوسب  متـشگزاب  ار  تندوب  كاپ  مناد  تفگ  دمآ  شوهب  نوچ  سپ  شوهیب  یـسوم  داتفا  رد  ورب  هزیر و  هزیر  ار  نآ  دینادرگ 
(143  ) مناگدنورگ

(144  ) نارازگرکش زا  شاب  ارت و  مداد  هچنآ  ریگب  سپ  ممالکب  میاهتلاسرب و  نامدرم  رب  ارت  مدیزگرب  نم  هک  یتسردب  یسوم  يا  تفگ 
رد وا  يارب  میتشون  و 

157 ص : نآرق ، همجرت 
دوز شنسح  اب  دننک  ذخا  هک  ار  تموق  نک  رما  دهج و  ّدجب و  ار  نآ  ریگب  سپ  زیچ  همه  يارب  زا  ینایب  يدنپ و  زیچ  ره  زا  ۀیروت  ياهحول 

(145  ) ناقساف يارس  ار  امش  میامنب  دشاب 
ار یّقح  هار  دـننیب  رگا  نآب و  دـنورگیمن  ار  یتیآ  ره  دـننیب  رگا  ّقحانب و  نیمز  رد  دـنزرویم  ربک  هک  ار  نانآ  میاـهتیآ  زا  منادرگیم  يدوزب 

اهنآ زا  دندوب  ار و  ام  ياهتیآ  دندرک  بیذـکت  ناشیا  هک  تسا  نیاب  نآ  هار  شدـنریگیم  ار  یلطاب  قیرط  دـننیب  رگا  هار و  ار  نآ  دـنریگیمن 
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(146  ) نالفاغ
هک دندوب  ار  هچنآ  رگم  دنوشیم  هداد  ازج  ایآ  ناشرادرک  دش  دوبان  ار  ترخآ  يازج  ندیـسر  ار و  ام  ياهتیآ  دـندرک  بیذـکت  هک  نانآ  و 

(147  ) دندرکیم
دنکیم نخـس  هن  وا  هک  دـندیدیمن  ایآ  واگ  دـننام  يزاوآ  دوب  ار  وا  رم  هک  ار  ینت  هلاسوگ  ناشاهرویز  زا  شدـعب  زا  یـسوم  موق  دـنتفرگ  و 

(148  ) ناراکمتس دندوب  ار و  نآ  دنتفرگ  یهار  ار  ناشیا  دیامنیم  هن  ار و  ناشیا 
ام و راگدرورپ  ار  ام  دـنکن  تمحر  رگا  هنیآ  ره  دـنتفگ  دـندش  هارمگ  تقیقحب  ناـشیا  هک  دـندید  ناشاهتـسد و  رد  دـش  هدـنکفا  نوچ  و 

(149  ) ناراکنایز زا  هّتبلا  میشاب  هنیآ  ره  ار  ام  دزرماین 
رما دیتفرگ  یـشیپ  ایآ  نم  دـعب  زا  ارم  دـیدرگ  هک  ینیـشناج  زا  دـب  تفگ  كانهودـنا  نیگمـشخ  شموق  يوسب  یـسوم  تشگزاب  نوچ  و 

فیعض موق  هک  یتسردب  مردام  رسپ  يا  نوراه  تفگ  دوخب  شدیـشکیم  هک  ار  شردارب  رـس  تفرگ  ار و  اهحول  دنگفا  ار و  ناتراگدرورپ 
(150  ) ناراکمتس هورگ  اب  ارم  نادرگم  ار و  نانمشد  نمب  نادرگم  داش  سپ  ارم  دنشکب  هک  دندوب  کیدزن  ارم و  دندرمش 

ییوت  دوخ و  تمحر  رد  ار  ام  نادرگ  لخاد  ار و  مردارب  ارم و  زرمایب  نم  راگدرورپ  تفگ 
158 ص : نآرق ، همجرت 

(151  ) ناگدننک تمحر  هدننک  تمحر 
نینچمه ایند و  یناگدنز  رد  يراوخ  ناشراگدرورپ و  زا  یمـشخ  ار  ناشیا  دسر  هک  دشاب  دوز  ار  هلاسوگ  دـنتفرگ  هک  نانآ  هک  یتسردـب 

(152  ) ار ناگدننک  ارتفا  میهد  ازج 
هدـنزرمآ و هنیآ  ره  نآ  زا  سپ  تراگدرورپ  هک  یتسردـب  دـندیورگ  شدـعب و  زا  دـندرک  هبوت  سپ  ار  دـب  ياـهراک  دـندرک  هک  ناـنآ  و 

(153  ) تسنابرهم
ناشراگدرورپ زا  ناشیا  هک  نانآ  يارب  زا  تمحر  تیادـه و  دوب  اهنآ  هتـشون  رد  ار و  اهحول  تفرگ  مشخ  یـسوم  زا  دـش  نکاـس  نوچ  و 

(154  ) دندیسرتیم
يدرکیم كاله  یتساوخیم  رگا  مراگدرورپ  يا  تفگ  هقعاص  ناشتفرگ  نوچ  سپ  ام  تاقیم  يارب  درم  داتفه  شموق  زا  یسوم  دیزگرب  و 

ار یـسک  نآب  ینکیم  لالـضا  وت  يالب  رگم  نآ  تسین  ام  زا  نادرخ  مک  دندرک  هچنآب  ار  ام  ینکیم  كاله  ایآ  مه  ارم  شیپ و  زا  ار  ناشیا 
نیرتـهب ییوـت  ار و  اـم  نک  تمحر  ار و  اـم  زرماـیب  سپ  اـم  راـیتخا  بحاـص  ییوـت  یهاوـخیم  هـک  ار  یـسک  ییاـمن  هار  یهاوـخیم و  هـک 

(155  ) ناگدنزرمآ
مهاوخیم و هک  رهب  ار  نآ  مناـسریم  مباذـع  تفگ  وتب  میدـیدرگ  زاـب  اـم  هک  یتسردـب  ترخآ  رد  یبوخ و  اـیند  نیا  رد  اـم  يارب  سیونب  و 
ام ياهتیآب  ناشیا  هک  ناـنآ  ار و  ةاـکز  دـنهدیم  دـنزیهرپیم و  هک  ناـنآ  يارب  زا  ار  نآ  مسیونیم  يدوزب  سپ  ار  زیچ  همه  هتفرگ  ارف  متمحر 

(156  ) دنورگیم
ياهراکب ناشدیامرفیم  لیجنا  ۀیروت و  رد  ناشیا  دزن  هدش  هتـشون  ار  وا  دنباییم  هک  تسیّما  ّیبن  هک  ار  یلوسر  نآ  دـننکیم  يوریپ  هک  نانآ 

ار اههزیکاپ  ناشیا  يارب  دنکیم  لالح  هدیدنسپان و  زا  ناشدرادیم  زاب  هدیدنسپ و 
159 ص : نآرق ، همجرت 

دندیورگ هک  نانآ  سپ  ناشیا  رب  دوب  هک  هّقاش  فیلاکت  نآ  ار و  ناشنارگ  راب  ناشیا  زا  دهنیم  ورف  ار و  اهدـیلپ  ناشیا  يارب  دـنکیم  مارح  و 
ناراگتـسر دـنناشیا  هورگ  نآ  وا  اب  دـش  هداتـسرف  ورف  هک  ار  يرون  نآ  دـندرک  يوریپ  ار و  وا  دـندرک  يراـی  ار و  وا  دـندرک  میظعت  واـب و 

(157)
وا رگم  ییادخ  تسین  نیمز  اهنامـسآ و  یهاشداپ  تسار  وا  رم  هک  ییادخ  نآ  همه  امـشب  میادخ  لوسر  نم  هک  یتسردب  نامدرم  يا  وگب 
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ار وا  دینک  يوریپ  شتاملک و  ادخب و و  دورگیم  هک  يرقلا  ّماب  بوسنم  ربمغیپ  نا  شلوسر  ادخب و  دیورگب  سپ  دـناریمیم  دـنکیم و  هدـنز 
(158  ) دیبای تیاده  امش  هک  دشاب 

(159  ) دننکیم تلادع  نآب  ّقحب و  دننکیم  تیاده  هک  دنشاب  یتّما  یسوم  موق  زا  و 
ار گنس  نآ  تیاصعب  نزب  هک  شموق  وا  زا  دنتـساوخ  بآ  نوچ  یـسومب  میدرک  یحو  اهتّما و  طبـس  هدزاود  ار  ناشیا  میدرک  ادج  ادج  و 
رب میداتـسرف  ورف  ار و  ربا  ناشیا  رب  میدرک  نابیاس  ار و  ناـشروخبآ  مدرم  ره  دنتـسناد  هک  یتسردـب  همـشچ  هدزاود  نآ  زا  دـش  ناور  سپ 

متـس ناشاهدوخب  هک  دـندوب  نکیل  اـم و  رب  دـندرکن  متـس  ار و  امـش  میدرک  يزور  هچنآ  ياـههزیکاپ  زا  دـیروخب  ار  يولـس  ّنم و  ناـشیا 
(160  ) دندرکیم

ام ناهانگ  راب  ام  زا  هن  ورف  دیئوگب  دیهاوخب و  هک  اج  ره  نآ  زا  دیروخب  هیرق و  نیا  رد  دیوش  نکاس  ار  ناشیا  رم  دـش  هتفگ  هک  یماگنه  و 
(161  ) ار ناراکوکین  رجا  میئازفا  هک  دشاب  دوز  ار  امش  ناهانگ  امش  يارب  میزرمآیم  نانکهدجس  هار  رد  دیوش  لخاد  ار و 

میداتسرف  سپ  ار  ناشیا  رم  دش  هتفگ  هچنآ  ریغ  يراتفگ  ناشیا  زا  دندرک  متس  هک  نانآ  دندرک  لدب  سپ 
160 ص : نآرق ، همجرت 

(162  ) دندرک متس  هک  ناشندوب  ببسب  نامسآ  زا  یباذع  ناشیا  رب 
رهاظ ناشیا  هبنش  زور  ناشاهیهام  دندمآیم  نوچ  هبنـش  رد  دندرکیم  يّدعت  هک  یماگنه  ایرد  کیدزن  دوب  هک  هیرق  نآ  زا  ار  ناشیا  سرپب  و 

(163  ) دندرکیم ینامرفان  هک  دندوب  هچنآب  ناشمدیزومآیم  نینچمه  ار  ناشیا  دندمآیمن  دنتشادیمن  هبنش  هک  يزور  بآ و  يور  رب 
تخس یباذع  تسناشیا  هدننک  باذع  ای  تسناشیا  هدننک  كاله  ادخ  هک  ار  یهورگ  دیهدیم  دنپ  ارچ  هک  ناشیا  زا  یعمج  دنتفگ  نوچ  و 

(164  ) دنزیهرپب ناشیا  هک  دشاب  امش و  راگدرورپ  يوسب  یتساوخ  رذع  دنتفگ 
دندرک متـس  هک  ار  نانآ  میتفرگ  يدب و  نآ  زا  دندرکیم  یهن  هک  ار  نانآ  میدیناهر  نآب  دندش  هداد  دـنپ  هچنآ  دـندرک  شومارف  نوچ  سپ 

(165  ) دندرکیم قسف  هک  ناشندوب  ببسب  تخس  یباذعب 
(166  ) ناگدنار ياهنیزوب  دیوشب  ار  ناشیا  رم  میتفگ  نآ  زا  دندش  یهن  هچنآ  زا  دندز  زابرس  نوچ  سپ 

یباذع دـب  ار  ناشیا  دـنک  باذـع  هک  یـسک  تمایق  زور  ات  ناشیا  رب  دـنازیگنایم و  رب  هنیآ  ره  هک  تراگدرورپ  دومن  مالعا  هک  یماگنه  و 
(167  ) تسا نابرهم  هدنزرمآ  هنیآ  ره  وا  هک  یتسردب  تستبوقع و  دوز  هنیآ  ره  وت  راگدرورپ  هک  یتسردب 

اهجنر اهتحارب و  ار  ناشیا  میدومزآ  نآ و  ریغ  ناشیا  یـضعب  ناگتـسیاش و  دنـشاب  ناشیـضعب  اهتّما  نیمز  رد  ار  ناشیا  میدرک  ادج  ادـج  و 
(168  ) دندرگ زاب  ناشیا  هک  دشاب 

دیآ رگا  ار و  ام  دنزرمآیم  يدوزب  دنیوگیم  ار و  یندا  نیا  عاتم  دنریگیم  ار  باتک  دنتفرگ  ثاریمب  هک  ییاهفلخ  ناشیا  دعب  زا  دـندنام  سپ 
ناشیا  رب  دشن  هتفرگ  ایآ  ار  نآ  دنریگیم  نآ  دننام  یعاتم  ار  ناشیا 

161 ص : نآرق ، همجرت 
سپ ایآ  دنزیهرپیم  هک  نانآ  يارب  زا  تسا  رتهب  ترخآ  يارـس  تسنآ و  رد  هچنآ  دناهدناوخ  ّقح و  رگم  ادـخ  رب  دـنیوگن  هک  باتک  نامیپ 

(169  ) دنباییمن رد 
(170  ) ار ناحلصم  دزم  میزاسن  عیاض  ام  هک  یتسردب  ار  زامن  دنتشاد  اپرب  باتکب و  دنیوجیم  کّسمت  هک  نانآ  و 

هچنآ دـیریگب  اهنآب  تسا  دـنیآ  دورف  نآ  هک  دـندرب  نامگ  دوب و  ینابیاس  نآ  هک  ایوگ  ناـشیا  ربز  رب  ار  هوک  میدرک  دـنلب  هک  یماـگنه  و 
(171  ) دینک زیهرپ  امش  هک  دشاب  تسنآ  رد  هچنآ  دینک  دای  تّوقب و  ار  امش  میداد 

نم متـسین  اـیآ  ناـشاهدوخ  رب  ار  ناـشیا  تفرگ  هاوگ  ناشنادـنزرف و  ناـشیا  ياهتـشپ  زا  مدآ  ینب  زا  وت  راـگدرورپ  تفرگ  هک  یماـگنه  و 
(172  ) ناربخیب نیا  زا  میدوب  هک  یتسردب  تمایق  زور  دیئوگب  ادابم  میدش  هاوگ  يرآ  دنتفگ  امش  راگدرورپ 
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دندرک هچنآب  ار  ام  يزاسیم  كاله  سپ  ایآ  ناشیا  دعب  زا  نادنزرف  میدوب  شیپ و  زا  ام  ناردـپ  دـندروآ  كرـش  تسین  نیا  زج  دـیئوگب  ای 
(173  ) ناراکهابت

(174  ) دننک تشگزاب  ناشیا  هک  دشاب  ار و  اهتیآ  میهدیم  لیصفت  نینچمه  و 
ناهارمگ زا  دـش  سپ  ناطیـش  ار  وا  تفر  یپ  زا  سپ  اهنآ  زا  دـمآ  نوریب  سپ  ناماهتیآ  ار  وا  میداد  هک  یـسک  نآ  ربخ  ناشیا  رب  ناوخب  و 

(175)
لثم نوچ  وا  لثم  سپ  ار  وا  شهاوخ  درک  يوریپ  نیمز و  رب  درک  تماقا  وا  نکیل  اـهناب و  ار  وا  میدادـیم  يرترب  هنیآ  ره  میتساوخیم  رگا  و 

هک تسا  یهورگ  لثم  نآ  دروآیم  نوریب  نهد  زا  نابز  شیراذـگیم  او  ای  دروآیم  نوریب  نهد  زا  ناـبز  وا  رب  ینکیم  هلمح  رگا  تسا  گـس 
(176  ) دننک هشیدنا  ناشیا  هک  دشاب  ار  اههّصق  ناوخب  سپ  ار  ام  ياهتیآ  دندرک  بیذکت 

162 ص : نآرق ، همجرت 
(177  ) دندرکیم متس  هک  دندوب  ناشاهدوخ  رب  ار و  ام  ياهتیآ  دندرک  بیذکت  هک  یهورگ  نآ  لثم  رد  دندب 

(178  ) ناراکنایز دنناشیا  هورگ  نآ  سپ  دنک  لالضا  هک  ار  یسک  هتفای و  هار  تسا  وا  سپ  ادخ  دیامن  هار  هک  ار  یسک 
تـسا ار  ناشیا  رم  اـهنآب و  دـنباییمن  هک  ییاـهلد  تسا  ار  ناـشیا  رم  هک  ناـیمدآ  ناـیّنج و  زا  ار  يرایـسب  خزود  يارب  میدـیرفآ  تقیقحب  و 

هدرک نآ  دـنرتهارمگ  ناشیا  هکلب  دـننایاپ  راهچ  نوچ  اهنآ  اهنآب  دنونـشیمن  هک  اهـشوگ  تسا  ار  ناـشیا  رم  اـهنآب و  دـننیبیمن  هک  اهمـشچ 
(179  ) ناربخیب دنناشیا 

دنوشیم هداد  ازج  يدوزب  وا  ياهمان  رد  دنیامنیم  لطابب  لیم  هک  ار  اهنآ  دیراذگاو  اهنآب و  شدـیناوخب  سپ  وکین  ياهمان  تسار  ادـخ  رم  و 
(180  ) دندرکیم هک  دندوب  ار  هچنآ 

(181  ) دننکیم تلادع  نآب  ّقحب و  دنبای  تیاده  هک  دشاب  یتعامج  میدیرفآ  هک  نانآ  زا  و 
(182  ) دننادن هک  اجنآ  زا  ار  ناشیا  هبترم  هبترم  میدرون  رد  يدوزب  ار  ام  ياهتیآ  دندرک  بیذکت  هک  نانآ  و 

(183  ) تسا تخس  نم  نتفرگ  هک  یتسردب  ار  ناشیا  رم  مهدیم  تلهم  و 
(184  ) راکشآ هدننک  میب  رگم  وا  تسین  ینونج  چیه  ار  ناشبحاص  تسین  هک  دننکیمن  هشیدنا  ایآ 

هدـش کیدزن  تقیقحب  دـشاب  هک  دـیاش  هکنآ  رد  يزیچ و  زا  ادـخ  تسا  هدـیرفآ  ار  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  بیاجع  رد  دـنرگنیمن  ایآ 
(185  ) دروا دنهاوخ  نامیا  نآ  زا  سپ  نخس  مادکب  سپ  ناشلجا  دشاب 

(186  ) دنشابیم ناریح  هک  ناشیور  هدایز  رد  ار  ناشیا  دراذگیماو  ار و  وا  رم  هدننک  تیاده  تسین  سپ  ادخ  درک  لالضا  ار  هک  ره 
وا رگم  شتقو  رد  ار  نآ  دـنکیمن  رهاظ  مراـگدرورپ  دزن  رگم  نآ  شناد  تسین  وگب  شعوقو  دوب  دـهاوخ  یک  هک  تماـیق  زا  ارت  دنـسرپیم 

اهنامسآ و رد  دمآ  نارگ 
163 ص : نآرق ، همجرت 

نکیل ادخ و  دزن  رگم  وا  ملع  تسین  وگب  نآ  زا  ندیـسرپ  رایـسب  هار  زا  ییاناد  وت  ایوگ  هک  وت  زا  دنـسرپیم  هاگان  رگم  ار  امـش  دیآیمن  نیمز 
(187  ) دننادیمن نامدرم  نیرتشیب 

رایسب هنیآ  ره  ار  بیغ  متسنادیم  هک  مدوب  رگا  ادخ و  دشاب  هتـساوخ  هچنآ  رگم  ار  ینایز  هن  يدوس و  دوخ  يارب  زا  نم  متـسین  کلام  وگب 
(188  ) دندرکیم هک  یموق  يارب  هدنهد  هدژم  هدننک و  میب  رگم  نم  متسین  يدب  ارم  دوب  هدرکن  ّسم  ریخ و  زا  مدوب  هدینادرگ 

يراـب تشادرب  ار  نآ  تفرگ  رب  رد  نوـچ  سپ  واـب  دریگ  مارآ  اـت  ار  شتفج  نآ  زا  دـینادرگ  دـحاو و  سفن  زا  ار  امـش  دـیرفآ  هک  تسوا 
میهاوخ هنیآ  ره  يدنزرف  هتسیاش  ار  ام  یهد  رگا  هک  ار  ناشراگدرورپ  يادخ  دندناوخ  دش  رابنارگ  نوچ  سپ  نآب  دوب  ّرمتسم  سپ  کبس 

(189  ) نارازگ رکش  زا  دوب 
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دننادیم کیرـش  هچنآ  زا  ادخ  تسا  رترب  سپ  ار  ناشیا  داد  هچنآ  رد  نازابنا  ار  وا  رم  دندینادرگ  هتـسیاش  يدنزرف  ار  ناشیا  داد  نوچ  سپ 
(190)

(191  ) دنوشیم هدیرفآ  اهنآ  ار و  يزیچ  دیرفآ  دناوتیمن  هک  ار  هچنآ  دننادرگیم  کیرش  ایآ 
(192  ) درک دنناوتیم  يرای  ار  ناشاهدوخ  هن  یندرک و  يرای  ار  ناشیا  رم  دنناوتیمن  و 

دیـشاب ناشوماخ  امـش  ای  ار  ناشیا  دـیناوخب  هاوخ  امـش  رب  تسا  ناسکی  ار  امـش  دـننکیمن  يوریپ  تیادـه  يوسب  ار  ناشیا  دـیناوخب  رگا  و 
(193)

دیتسه رگا  ار  امـش  دـننک  تباجا  دـیاب  سپ  ار  ناـشیا  دـیناوخب  سپ  امـش  دـننام  دـنیناگدنب  ادـخ  زج  زا  دـیناوخیم  هک  ناـنآ  هک  یتسردـب 
(194  ) نایوگتسار

اهنآب دننیب  هب  هک  ییاهمشچ  تسا  ار  ناشیا  ارم  ای  اهنآب  دنریگب  هک  ییاهتسد  تسا  ار  ناشیا  رم  ای  نآب  دنوریم  هار  تسین  اهیاپ  ار  ناشیا  ایآ 
اهنآب دنونشب  هک  ییاهشوگ  تسا  ار  ناشیا  رم  ای 

164 ص : نآرق ، همجرت 
(195  ) ارم دیهدم  تلهم  سپ  نم  اب  دینک  رکم  سپ  ار  ناتزابنا  دیناوخب  وگب 

(196  ) ار ناگتسیاش  دنکیم  يرای  هک  تسا  وا  ار و  باتک  نآ  داتسرف  ورف  هک  تسا  ییادخ  نم  روای  هک  یتسردب 
(197  ) درک دنناوت  يرای  ار  ناشاهدوخ  هن  ار و  امش  ندرک  يرای  دنناوتیمن  وا  ریغ  زا  دنناوخیم  هک  نانآ  و 

(198  ) دننیبیمن ناشیا  وت و  يوسب  دنرگنیم  هک  ار  ناشیا  ینیبیم  دنونشیمن و  تیاده  يوسب  ار  ناشیا  دیناوخب  رگا  و 
(199  ) نانادان زا  نادرگب  يور  هتسیاشب و  نک  رما  ار و  وفع  ریگب 

(200  ) تسا اناد  ياونش  وا  هک  یتسردب  ادخب  ریگهانپ  سپ  هسوسو  ناطیش  زا  ار  وت  درآ  رد  ياج  زا  رگا  و 
(201  ) دننایانیب ناشیا  هاگ  نآ  سپ  دنریگ  دنپ  میجر  وید  زا  هسوسو  ار  ناشیا  دنک  ّسم  نوچ  دندش  راکزیهرپ  هک  نانآ  هک  یتسردب 

(202  ) دننکیمن یهاتوک  سپ  یهارمگ  رد  ار  ناشیا  دنناشکیم  ناشناردارب  و 
ياهلیلد نیا  مراگدرورپ  زا  نمب  دوشیم  یحو  هچنآ  رگم  منکیم  يوریپ  وگب  ار  نآ  يدرکن  رایتخا  ارچ  دنیوگ  یتیآ  ناشیاب  يراین  نوچ  و 

(203  ) دندرگیم هک  یهورگ  يارب  زا  تمحر  تیاده و  ناتراگدرورپ و  زا  تسا  شخب  شنیب 
(204  ) دننک تمحر  ار  امش  هک  دیاش  دیشاب  شوماخ  ار و  نآ  رم  دیراد  زاب  شوگ  سپ  نآرق  دوش  هدناوخ  نوچ  و 

(205  ) ناربخیب زا  شابم  هاگنابش و  دادمابب و  راتفگ  زا  يدنلب  ریغ  یناهن و  يراز و  يور  زا  تسفن  رد  ارت  راگدرورپ  نک  دای  و 
(206  ) دننکیم هدجس  ار  وا  رم  ار و  وا  دننکیم  حیبست  وا و  شتسرپ  زا  دنشکیمن  رس  دناوت  راگدرورپ  دزن  هک  نانآ  هک  یتسردب 

165 ص : نآرق ، همجرت 

ۀنیدملاب تلزن  یه  ۀیآ و  نوعبس  ّتس و  لافنألا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
دینک تعاطا  ار و  ناتنایم  دینک  حالـصا  ادخ و  زا  دیزیهرپب  سپ  ار  لوسر  تسا و  ار  ادـخ  رم  لافنا  وگب  برحلا  راد  میانغ  زا  ارت  دنـسرپیم 

(1  ) ناگدنورگ دیتسه  رگا  ار  شلوسر  ادخ و 
دیازفیب وا  ياهتیآ  ناشیا  رب  دوش  هدـناوخ  نوچ  ناشیا و  ياهلد  دـسرتب  ادـخ  دوش  هدرک  داـی  نوچ  هک  دـننانآ  ناگدـنورگ  تسین  نیا  زج 

(2  ) دننکیم لّکوت  ناشراگدرورپ  رب  نامیا و  رد  ار  ناشیا 
(3  ) دننکیم قافنا  ار  ناشیا  میداد  يزور  هچنآ  زا  ار و  زامن  دنرادیم  اپ  رب  هک  نانآ 
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(4  ) بوخ يزور  شزرمآ و  ناشراگدرورپ و  دزن  اههبترم  تسا  ار  ناشیا  رم  یتسارب  ناگدنورگ  دنناشیا  هورگ  نآ 
(5  ) دنناگدنراد تهارک  هنیآ  ره  ناگدنورگ  زا  هراپ  هک  یتسردب  یتسارب و  تاهناخ  زا  تراگدرورپ  دروآ  نوریب  هک  نانچ  مه 

(6  ) دننیبیم ناشیا  گرم و  يوسب  دنوشیم  هدنار  ایوگ  دوب  هدش  رهاظ  هچنآ  زا  سپ  ّقح  رد  ارت  دننکیم  هلداجم 
هدوب تکوش  بحاص  ریغ  هک  دیتشادیم  تسود  تسا و  ار  امـش  رم  اهنآ  هک  هفیاط  ود  زا  یکیب  ادـخ  ار  امـش  دادـیم  هدـعو  هک  یماگنه  و 

(7  ) ار نارفاک  هلابند  دربب  شنانخس و  اب  ار  ّقح  دنادرگ  تباث  هک  ادخ  تساوخیم  ار و  امش  رم  دشاب 
(8  ) ناراکهانگ دندوب  هراک  هچ  رگا  ار و  لطاب  دنادرگ  زیچان  ار و  ّقح  دنادرگ  تباث  ات 

دیدومن هثاغتسا  هک  یتقو 
166 ص : نآرق ، همجرت 

(9  ) ناگدنیآ رد  مه  یپ  زا  هکئالم  زا  يرازهب  ار  امش  ماهدننک  دایز  نم  هک  ار  امش  رم  درک  تباجا  سپ  ار  ناتراگدرورپ 
تـسرد بلاغ  ادخ  هک  یتسردب  ادخ  دزن  زا  رگم  يرای  تسین  امـش و  ياهلد  نآب  دمارایب  هکنآ  يارب  هدژم و  رگم  ادخ  ار  نآ  دـینادرگن  و 

(10  ) تسا رادرک 
امش زا  دربب  نآب و  ار  امش  دزاس  كاپ  ات  یبآ  نامسآ  زا  امـش  رب  دتـسرفیم  ورف  وا و  زا  ینمیا  يارب  یکنـسیپ  ار  امـش  دش  ضراع  هک  یتقو 

(11  ) ار اهمدق  نآب  دنادرگ  تباث  امش و  ياهلد  رب  ددنبب  ات  ناطیش و  هسوسو 
رد میزادنا  هک  دـشاب  دوز  دـندیورگ  هک  ار  نانآ  دـیهد  يراوتـسا  سپ  میامـش  اب  نم  هک  هکئالمب  تراگدرورپ  درکیم  یحو  هک  یماگنه 

(12  ) ار ناتشگنا  همه  ناشیا  زا  دینزب  اهندرگ و  ربز  رب  دینزب  سپ  ار  سرت  دندش  رفاک  هک  نانآ  ياهلد 
تخـس ادـخ  هک  یتسردـب  سپ  ار  شلوسر  ادـخ و  دـنک  تفلاـخم  هک  ره  ار و  شلوسر  ادـخ و  دـندرک  تفلاـخم  هک  تسنآ  ببـسب  نیا 

(13  ) تستبوقع
(14  ) شتآ باذع  تسارنارفاک  هک  یتسردب  ار و  نآ  دیشچب  سپ  تسا  نیا 

(15  ) ار اهتشپ  ناشیاب  دینادرگم  سپ  هوبناب  دندش  رفاک  هک  ار  نانآ  دینک  تاقالم  نوچ  دیدیورگ  هک  یناسک  نآ  يا 
نیلتاقم زا  یهورگ  نایم  رد  نتفرگ  ياج  يارب  ای  لاتق  يارب  دـشاب  هتفر  يرانک  رگم  ار  دوخ  تشپ  زور  نآ  رد  ناـشیاب  دـنادرگب  هک  ره  و 

(16  ) تسا یعجرم  دب  تسخزود و  وا  هاگیاج  ار و  ادخ  مشخ  تسا  هتفرگ  دوخ  رب  سپ 
دهد تمعن  ات  تخادنا و  ادخ  نکیل  ار و  كاخ  تشم  یتخادنا  نوچ  وت  یتخادنین  ار و  ناشیا  تشک  ادـخ  نکیل  ار و  ناشیا  دیـشکن  سپ 

ادخ هک  یتسردب  بوخ  یتمعن  دوخ  زا  ارنانمؤم 
167 ص : نآرق ، همجرت 
(17  ) تسا اناد  ياونش 

(18  ) نارفاک رکم  هدننک  تسس  تسا  ادخ  هک  یتسردب  تسا و  نیا 
تـشگزاب دینکیم  تشگزاب  رگا  ار و  امـش  رم  تسا  رتهب  نآ  سپ  دـیتسیا  زاب  رگا  حـتف و  ار  امـش  دـمآ  قیقحتب  سپ  دـیتساوخیم  حـتف  رگا 

(19  ) تسا ناگدنورگ  اب  ادخ  هک  یتسردب  دش و  رایسب  هچ  رگا  ار و  يزیچ  امش  تعامج  امش  زا  دنکیمن  تیافک  زگره  منکیم و 
(20  ) دیونشیم امش  وا و  زا  دیدرگم  رب  ار و  شلوسر  ادخ و  دیرب  نامرف  دیدیورگ  هک  یناسک  نآ  يا 

(21  ) دندینشن ناشیا  میدینش و  دنتفگ  هک  نانآ  دننام  دیشابم  و 
(22  ) لقعب دنباییمن  هک  دنناگنگ  نارک  ادخ  دزن  ناگدنبنج  نیرتدب  هک  یتسردب 

اهنآ دـندوب و  هدـینادرگ  يور  هنیآ  ره  ناشدوب  هدیناونـش  رگا  ار و  ناشیا  دوب  هدیناونـش  هنیآ  ره  يریخ  ناشیا  رد  ادـخ  دوب  هتـسناد  رگا  و 
(23  ) دندوب ناگدننادرگ  يور 
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ادخ هک  دینادب  ار و  امـش  دنک  هدنز  هچنآ  يارب  ار  امـش  دناوخب  نوچ  ار  لوسر  رم  ادـخ و  رم  دـینک  تباجا  دـیدیورگ  هک  یناسک  نآ  يا 
(24  ) دیوشیم روشحم  وا  يوسب  هک  تسا  وا  هک  یتسردب  وا و  لد  درم و  هنایم  دوشیم  لیاح 

(25  ) تستبوقع تخس  ادخ  هک  دینادب  اهنت و  امش  زا  دندرک  متس  هک  ار  نانآ  دسرن  هک  هنتف  زا  دیسرتب  و 
ار و امـش  داد  ياج  سپ  نامدرم  ار  امـش  دنیابرب  هک  دیدیـسرتیم  نیمز  رد  ناگدرمـش  ناوتان  كدنا  دـیدوب  امـش  هک  یماگنه  دـینک  دای  و 

(26  ) دینک رکش  امش  هک  دشاب  اههزیکاپ  زا  ناتدرک  يزور  شترصنب و  ار  امش  درک  تیوقت 
لوسر و ادخ و  اب  دینکم  تنایخ  دیدیورگ  هک  یناسک  نآ  يا 

168 ص : نآرق ، همجرت 
(27  ) دینادیم امش  ار و  ناتاهتناما  دینکم  تنایخ 

(28  ) تسا میظع  يرجا  شدزن  ادخ  هک  یتسردب  تسا و  الب  ناتدالوا  ناتاهلام و  تسین  نیا  زج  هک  دینادب  و 
ار امش  دزرمآیم  ار و  امش  ناهانگ  امـش  زا  دنارذگیم  رد  يزیمت و  امـش  يارب  دنادرگیم  ادخ  زا  دیزیهرپب  رگا  دیدیورگ  هک  یناسک  نآ  يا 

(29  ) گرزب تسا  یلضف  بحاص  ادخ  و 
درکیم رکم  دندرکیم و  رکم  تدننک و  نوریب  ای  تدنـشکب  ای  ارت  دننک  سبح  هک  دندش  رفاک  هک  ینانآ  وتب  دـندرکیم  رکم  هک  یماگنه  و 

(30  ) تسناگدننک رکم  نیرتهب  ادخ  ادخ و 
ياهناسفا رگم  نیا  تسین  ار  نیا  دننام  میتفگیم  هنیآ  ره  میتساوخیم  رگا  میدینش  تقیقحب  دنیوگ  ام  ياهتیآ  ناشیا  رب  دوش  هدناوخ  نوچ  و 

(31  ) ناینیشیپ
كاندرد یباذع  امب  روایب  ای  نامسآ  زا  اهگنس  ام  رب  نارابب  سپ  وت  دزن  زا  تسا  ّقح  هک  نآ  نیا  دشاب  رگا  ایادخ  راب  دنتفگ  هک  یماگنه  و 

(32)
(33  ) دننکیم رافغتسا  ناشیا  ناشیا و  هدننک  باذع  ادخ  دشابن  یناشیا و  رد  وت  ار و  ناشیا  دنک  باذع  هک  ادخ  دشابن  و 

نآ نابحاص  دنتـسین  دجـسم  نابحاص  دنـشابن  مارحلا و  دجـسم  زا  دنرادیم  زاب  ناشیا  ادخ و  ار  ناشیا  دنکن  باذـع  هک  ار  ناشیا  تسیچ  و 
(34  ) دننادیمن ناشیا  نیرتشیب  نکیل  ناراکزیهرپ و  رگم 

(35  ) دیدشیم رفاک  هک  ناتندوب  ببسب  ار  باذع  دیشچب  سپ  یندز  تسد  يریفص و  رگم  هناخ  نآ  دزن  ناشزامن  دشابن  و 
دندش رفاک  هک  نانآ  هک  یتسردب 

169 ص : نآرق ، همجرت 
بولغم سپ  یترـسح  ناشیا  رب  دوب  دهاوخ  سپ  ار  اهنآ  دننکیم  فرـص  يدوزب  سپ  ادخ  هار  زا  دنراد  زاب  ات  ار  دوخ  ياهلام  دننکیم  قافنا 

(36  ) دنوشیم روشحم  خزودب  دندش  رفاک  هک  اهنآ  دنوشیم و 
ار نآ  دنادرگب  سپ  همه  ار  اهنآ  دنک  عمج  مه  رـس  رب  سپ  یـضعب  رب  شیـضعب  ار  كاپان  دنادرگب  كاپ و  زا  ار  كاپان  ادخ  دزاس  ادج  ات 

(37  ) ناراکنایز دنناشیا  هدرک  نآ  خزود  رد 
تـشذگ تقیقحب  سپ  دـندرگرب  رگا  تشذـگ و  قیقحتب  هچنآ  ار  ناشیا  رم  دزرمآیم  دنتـسیایم  زاب  رگا  دـندش  رفاـک  هک  ار  ناـنآ  رم  وگب 

(38  ) ناینیشیپ هقیرط 
انیب دننکیم  هچنآب  ادخ  هک  یتسردـب  سپ  دنتـسیا  زاب  رگا  سپ  ادـخ  يارب  زا  نآ  همه  نید  دـشاب  هنتف و  دـشابن  ات  ناشیا  اب  دـینک  رازراک  و 

(39  ) تسا
(40  ) تسیرصان بوخ  تسیئالوم و  بوخ  تسا  امش  يالوم  ادخ  هک  یتسردب  دینادب  سپ  دننک  ضارعا  رگا  و 

تبارق و بحاص  يارب  زا  لوسر و  يارب  زا  شکیجنپ و  تسا  ادخ  يارب  زا  هک  یتسردب  سپ  يزیچ  زا  دـیتفرگ  تمینغ  هچنآ  هک  دـینادب  و 

( ینارعش  ) نآرق www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 319زکرم  هحفص 86 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


هک يزور  زیمت  زور  دوخ  هدنب  رب  ام  میداتـسرف  ورف  هچنآ  ادخب و  دیاهدروآ  نامیا  دیتسه  رگا  جاتحم  نایرذگ  هار  ناگدـنامرد و  نامیتی و 
(41  ) تسا اناوت  زیچ  همه  رب  ادخ  تعامج و  ود  نآ  دندیسرمهب 

ره دیدوب  هدرک  هدعو  رگا  امش و  زا  دندوب  رت  نییاپ  هلفاق  ناراوس  رترود و  هرانکب  دندوب  ناشیا  رتکیدزن و  هرانک  رد  دوب  امش  هک  یماگنه 
زا دش  كاله  هک  یسک  دوش  كاله  هکنآ  ات  دوش  هدرک  تسیابیم  هک  ار  يراک  ادخ  دروآ  لعفب  ات  نکیل  هدعو و  رد  دیدرک  فالخ  هنیآ 

170 ص : نآرق ، همجرت 
(42  ) تسا اناد  ياونش  هنیآ  ره  ادخ  هک  یتسردب  لیلد و  يور  زا  دش  هدنز  هک  یسک  دوش  هدنز  تّجح و  لیلد و  يور 

هدرک عازن  دـیدوب و  هدرک  یتسـس  هنیآ  ره  رایـسب  وتب  ار  ناشیا  دوب  هدومن  رگا  كدـنا و  تباوخ  رد  ادـخ  ار  ناشیا  وتب  دومن  هک  یماـگنه 
(43  ) اههنیس تاذب  تسا  اناد  وا  هک  یتسردب  تشاد  تمالسب  ادخ  نکیل  رما و  نآ  رد  دیدوب 

لعفب ات  ناشیا  ياهمـشچ  رد  ار  امـش  كدنا  دینادرگ  كدنا و  امـش  ياهمـشچ  رد  دیدیـسرمهب  نوچ  ار  ناشیا  امـشب  دومن  هک  یماگنه  و 
(44  ) اهرما دوشیم  هدینادرگرب  ادخب  هدش و  هدرک  دوب  هک  ار  يراک  ادخ  دروآ 

دیوش راگتسر  امـش  هک  دشاب  رایـسب  ار  ادخ  دینک  دای  دیراد و  ياپ  سپ  ار  یهورگ  دینک  تاقالم  نوچ  دیدروآ  نامیا  هک  یناسک  نآ  يا 
(45)

اب ادخ  هک  یتسردب  دینک  ربص  امش و  تلود  تفر  دهاوخ  درک و  دیهاوخ  یتسـس  سپ  دینک  عازن  هن  ار و  شلوسر  ار و  ادخ  دیرب  نامرف  و 
(46  ) تسناگدننک ربص 

ارف دننکیم  هچنآب  ادـخ  ادـخ و  هار  زا  دـندرکیم  عنم  نامدرم و  دومن  او  مامت و  يداشب  ناشراید  زا  دـندمآ  نوریب  هک  نانآ  نوچ  دیـشابم  و 
(47  ) تسا هدنسر 

نم هک  یتسردـب  نامدرم و  زا  زورما  ار  امـش  رم  هدـننک  هبلغ  تسین  تفگ  ار و  ناشرادرک  میجر  وید  ار  ناشیا  رم  تسارایب  هک  یماگنه  و 
هک یتسردب  امـش  زا  مرازیب  نم  هک  یتسردب  تفگ  شاهنـشاپ و  ود  رب  تشگرب  جوف  ود  نآ  دندش  رادومن  نوچ  سپ  ار  امـش  ماهدنهد  هانپ 

(48  ) تستبوقع تخس  ادخ  ادخ و  زا  مسرتیم  نم  هک  یتسردب  دینیبیمن  ار  هچنآ  منیبیم  نم 
ادخ رب  دنکیم  لکوت  هک  ره  ناشیا و  نید  ار  اهنیا  هتفیرفب  هک  يرامیب  دوب  ناشیا  ياهلد  رد  هک  نانآ  نایور و  ود  دنتفگیم  هک  یماگنه 

171 ص : نآرق ، همجرت 
(49  ) تسا راکتسرد  بلاغ  ادخ  هک  یتسردب  سپ 

نازوس باذع  دیـشچب  ناشاهتـشپ و  ناشاهیور و  رب  دـندزیم  هکئالم  دـندش  رفاک  هک  ار  نانآ  دـندیناریمیم  هک  ار  یماگنه  يدـیدیم  رگا  و 
(50)

(51  ) ار ناگدنب  رم  هدننک  دادیب  تسین  ادخ  هک  یتسردب  امش و  ياهتسود  داتسرف  شیپ  هک  تسیزیچ  نآ  ببسب  نآ 
ادخ هک  یتسردب  ناشناهانگب  ادخ  ار  ناشیا  تفرگ  سپ  ادخ  ياهتیآب  دندش  رفاک  ناشیا  زا  شیپ  دـندوب  هک  نانآ  ناینوعرف و  هویـش  نوچ 

(52  ) تستبوقع تخس  دنمورین 
ناشاهـسفن و رد  دشاب  ار  هچنآ  دنهد  رییغت  هکنآ  ات  یعمج  رب  ار  نآ  درک  ناسحا  هک  ار  یتمعن  هدنهد  رییغت  دشابن  ادـخ  هک  تسا  نیاب  نآ 

(53  ) تسا اناد  ياونش  ادخ  هک  یتسردب 
ناشناهانگب و ناشمیدرک  كاله  سپ  ار  ناشراگدرورپ  ياهتیآ  دندرک  بیذـکت  ناشیا  زا  شیپ  دـندوب  هک  نانآ  ناینوعرف و  هویـش  نوچ 

(54  ) ناراکمتس دندوب  همه  ار و  ناینوعرف  میدرک  قرغ 
(55  ) دنروآیمن نامیا  ناشیا  سپ  دندش  رفاک  هک  دننانآ  ادخ  دزن  ناگدنبنج  نیرتدب  هک  یتسردب 

(56  ) دنزیهرپیمن ناشیا  راب و  ره  رد  ار  دوخ  نامیپ  دننکشیم  سپ  ناشیا  زا  یتفرگ  نامیپ  هک  نانآ 
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(57  ) دنریگ دنپ  ناشیا  هک  دشاب  اهنآ  سپ  زا  دشاب  هک  ار  یسک  ناشیاب  زاس  هدنکارپ  سپ  برح  رد  ار  ناشیا  یبایرد  رگا  سپ 
(58  ) ار ناراکتنایخ  درادیمن  تسود  ادخ  هک  یتسردب  یناسکی  رب  ناشیا  يوسب  زادنیب  سپ  یتنایخ  یعمج  زا  هّتبلا  یسرتب  رگا  و 

(59  ) دننکیمن زجاع  ناشیا  هک  یتسردب  دنتفرگ  یشیپ  هک  دندش  رفاک  هک  نانآ  هّتبلا  دیرادنپم  و 
دیزاس هدامآ  و 

172 ص : نآرق ، همجرت 
دینادیمن ناشیا  ریغ  زا  نارگید  ار و  ناتنمشد  ادخ و  نمشد  نآب  دیناسرتب  هک  نابسا  نتسب  زا  ییاناوت و  بابسا  زا  دیناوتب  هچنآ  ناشیا  يارب 

(60  ) دیوشن هدرکمتس  امش  امشب و  دوشیم  هداد  مامت  ادخ  هار  رد  يزیچ  زا  دینکیم  قافنا  هچنآ  ار و  ناشیا  دنادیم  ادخ  ار  ناشیا 
(61  ) اناد ياونش  تسا  وا  هک  یتسردب  ادخ  رب  نک  لکوت  ار و  نآ  رم  نک  لیم  سپ  ار  حلص  رم  دندرک  لیم  رگا  و 

(62  ) ناگدنورگب شترصنب و  ارت  درک  تیوقت  هک  تسا  وا  ادخ  ارت  تسیفاک  هک  یتسردب  سپ  وت  اب  دننک  رکم  هک  دنهاوخب  رگا  و 
دنکفا تفلا  ادـخ  نکیل  ناشاهلد و  ناـیم  يدـنکفایمن  تفلا  همه  تسا  نیمز  رد  هچنآ  يدرکیم  فرـص  رگا  ناـشاهلد  ناـیم  داد  تفلا  و 

(63  ) رادرک تسرد  بلاغ  تسا  وا  هک  یتسردب  ناشنایم 
(64  ) نینمؤم زا  ارت  درک  يوریپ  هکنآ  ادخ و  ارت  تسا  سب  ربمغیپ  يا 

دـص امـش  زا  دشاب  رگا  تسیود و  رب  دنوش  بلاغ  ناگدننک  ربص  تسیب  امـش  زا  دشاب  هدوب  رگا  رازراک  رب  ارنانمؤم  نک  بیغرت  ربمغیپ  يا 
(65  ) دنمهفیمن هک  دنایهورگ  اهنآ  هکنآ  ببسب  دندش  رفاک  هک  نانآ  زا  رازهب  دنوش  بلاغ 

تسیود و رب  دنوشیم  بلاغ  هدننک  ربص  دص  امـش  زا  دشاب  رگا  سپ  تسا  یناوتان  امـش  رد  هک  تسناد  امـش و  زا  ادخ  داد  فیفخت  نونکا 
(66  ) تسناگدننک ربص  اب  ادخ  ادخ و  يروتسدب  رازه  ود  رب  دنوشیم  بلاغ  رازه  امش  زا  دشاب  هدوب  رگا 

دنهاوخیم نیمز  رد  دنک  رایسب  ششک  هکنآ  ات  ناریسا  ار  وا  رم  دشاب  هک  ار  يربمغیپ  رم  دزسن 
173 ص : نآرق ، همجرت 

(67  ) تسا رادرک  تسرد  بلاغ  ادخ  ار و  ترخآ  دهاوخیم  ادخ  ار و  ایند  عاتم 
(68  ) گرزب یباذع  دیتفرگ  هچنآ  رد  ار  امش  دوب  هدرک  ّسم  هنیآ  ره  دوب  هتفرگ  یشیپ  هک  ادخ  زا  هتشون  دوبن  رگا 

(69  ) تسا نابرهم  هدنزرمآ  ادخ  هک  یتسردب  ادخ  زا  دیزیهرپب  هزیکاپ و  لالح  دیتفرگ  تمینغ  هچنآ  زا  دیروخب  سپ 
هچنآ زا  رتهب  ار  امـش  دهدب  ار  يریخ  امـش  ياهلد  رد  ادخ  دناد  رگا  ناریـسا  زا  دنیامـش  ياهتـسد  رد  هک  ار  یناسک  نآ  رم  وگب  ربمغیپ  يا 

(70  ) تسنابرهم هدنزرمآ  ادخ  ار و  امش  دزرمآیم  امش و  زا  دش  هتفرگ 
تـسا رادرک  تسرد  ياناد  ادخ  ناشیا و  رب  داد  ییاناوت  سپ  شیپ  زا  ار  ادخ  دـندرک  تنایخ  قیقحتب  سپ  وت  اب  تنایخ  دـننک  هدارا  رگا  و 

(71)
يرای دـنداد و  ياج  هک  نانآ  ادـخ و  هار  رد  ناشاهناج  ناشاهلامب و  دـندرک  داهج  دـندرک و  ترجه  دـندیورگ و  هک  ناـنآ  هک  یتسردـب 

ترجه ات  زیچ  چیه  ناشیا  یتسود  زا  ار  امـش  تسین  دندرکن  ترجه  دـندیورگ و  هک  نانآ  دنایـضعب و  ناتـسود  ناشیـضعب  اهنآ  دـندرک 
ادخ تسا و  ینامیپ  ناشیا  هنایم  امـش و  هنایم  هک  یعمج  رب  رگم  ندرک  يرای  تسا  امـش  رب  سپ  نید  رد  ار  امـش  دنبلط  يرایب  رگا  دننک و 

(72  ) تسا انیب  دینکیم  هچنآب 
(73  ) گرزب يداسف  نیمز و  رد  هنتف  دش  دهاوخ  ار  نآ  دینکن  رگا  دنایضعب  ناتسود  ناشیا  زا  یضعب  دندش  رفاک  هک  نانآ  و 

ناگدنورگ  دنناشیا  هورگ  نآ  دندرک  يرای  دنداد و  ياج  هک  نانآ  ادخ و  هار  رد  دندرک  داهج  دندیزگ و  ترجه  دندیورگ و  هک  نانآ  و 
174 ص : نآرق ، همجرت 

(74  ) بوخ يزور  شزرمآ و  تسا  ار  ناشیا  رم  یتسارب 
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دنشاب یلوا  ناشیا  زا  یضعب  اهمحر  نابحاص  دنیامش و  زا  اهنآ  سپ  امش  اب  دندرک  داهج  دندیزگ و  ترجه  دعب و  زا  دندیورگ  هک  نانآ  و 
(75  ) تسا اناد  زیچ  همهب  ادخ  هک  یتسردب  ادخ  باتک  رد  یضعبب 

ۀنیدملاب تلزن  یه  ۀیآ و  نوثالث  ۀئام و  ۀبوّتلا  ةروس 

نآرق 204  همجرت 
(1  ) ناکرشم زا  دیتسب  نامیپ  هک  نانآ  يوسب  شلوسر  ادخ و  زا  تسا  يرازیب 

(2  ) تسا نارفاک  هدننک  اوسر  ادخ  هک  یتسردب  دیئادخ و  هدننک  زجاع  ریغ  امش  هک  دینادب  هام و  راهچ  نیمز  رد  دینک  ریس  سپ 
هبوت رگا  سپ  تسا  رازیب  زین  شلوسر  ناکرـشم و  زا  تسا  رازیب  ادخ  هک  یتسردب  ربکا  ّجح  زور  نامدرمب  شلوسر  ادخ و  زا  تسینالعا  و 
رفاک هک  ار  نانآ  هد  تراشب  دیئادخ و  هدننک  زجاع  ریغ  امـش  هک  دینادب  سپ  دیدرک  ضارعا  رگا  ار و  امـش  رم  تسا  رتهب  نآ  سپ  دیدرک 

(3  ) كاندرد یباذعب  دندش 
اب دینادرگ  مامت  سپ  ار  يدحا  امش  رب  دندش  تشپ  مه  هن  يزیچ و  ار  امش  دندیناسرن  ناصقن  سپ  ناکرـشم  زا  دیتسب  نامیپ  هک  نانآ  رگم 

(4  ) ار ناراکزیهرپ  دراد  تسود  ادخ  هک  یتسردب  ناشتّدم  ات  ار  ناشنامیپ  ناشیا 
رهب ناشیا  يارب  دینیشنب  ناشدینک و  سبح  ناشدیریگب و  دیبایب و  اج  ره  ار  ناکرشم  دیشکب  سپ  مارح  ياهرهش  دوش  یـضقنم  نوچ  سپ 

دیزاس یلاخ  سپ  ار  ةاکز  دنداد  ار و  زامن  دنتشاد  ياپ  رب  دندرک و  هبوت  رگا  سپ  يرذگهار 
175 ص : نآرق ، همجرت 

(5  ) تسنابرهم هدنزرمآ  ادخ  هک  یتسردب  ار  ناشیا  هار 
ناـشیا هـک  تسنآـب  نـیا  شنمأـمب  ار  وا  ناـسرب  سپ  ار  ادـخ  مـالک  دونـشب  اـت  ار  وا  هد  هاـنپ  سپ  وـتب  دروآ  هاـنپ  ناکرـشم  زا  یکی  رگا  و 

(6  ) دننادیمن هک  دنایهورگ 
دنزرو تماقتسا  هک  ماد  ام  سپ  مارحلا  دجسم  دزن  دیتسب  دهع  هک  نانآ  رگم  شلوسر  دزن  ادخ و  دزن  يدهع  ار  ناکرـشم  رم  دشاب  هنوگچ 

(7  ) ار ناراکزیهرپ  دراد  تسود  ادخ  هک  یتسردب  ناشیا  يارب  دیزرو  تماقتسا  سپ  امش  يارب 
دراد ابا  ناشاهنهدب و  ار  امـش  دـنزاسیم  دونـشوخ  ار  يدـهع  هن  يدـنگوس و  امـش  رد  دـنرادیمن  هاگن  امـش  رب  دـنوش  بلاغ  رگا  هنوگچ و 

(8  ) ناقساف دنناشیا  نیرتشیب  ناشاهلد و 
(9  ) دننکیم لمع  ار  هچنآ  تسدب  ناشیا  هک  یتسردب  وا  هار  زا  دنتشاد  زاب  سپ  ار  كدنا  ياهب  ادخ  ياهتیآب  دنتفرگ  ضوع 

(10  ) ناگدنرذگ رد  ّدح  زا  دنناشیا  هورگ  نآ  ینامیپ و  هن  يدنگوس و  ینمؤم  رد  دنرادیمن  هگن 
یهورگ يارب  زا  ار  اهتیآ  میهدیم  لیـصفت  نید و  رد  دنیامـش  ناردارب  سپ  ار  ةاکز  دنداد  ار و  زامن  دنتـشاد  اپ  رب  دـندرک و  هبوت  رگا  سپ 

(11  ) دننادیم هک 
تـسین ناشیا  هک  یتسردب  رفک  نایاوشیپ  اب  دینک  رازراک  سپ  ناتنید  رد  دندز  نعط  ناشنامیپ و  دعب  زا  ار  ناشاهدـنگوس  دنتـسکش  رگا  و 

(12  ) دنتسیا زاب  اهنآ  هک  دشاب  ار  ناشاهدنگوس 
ایآ راب  لّوا  ار  امـش  دنتفرگ  یـشیپ  اهنآ  لوسر و  ندرک  نوریب  هب  دندرک  دصق  ار و  ناشنامیپ  دنتـسکش  هک  یعمج  اب  دـینکیمن  رازراک  ایآ 

رگا وا  زا  دیسرتب  هک  تسا  رتراوازس  ادخ  سپ  ناشیا  زا  دیسرتیم 
176 ص : نآرق ، همجرت 
(13  ) ناگدنورگ دیتسه 

افـش ناشیا و  رب  ار  امـش  دهدیم  يرای  ار و  ناشیا  دنکیم  اوسر  امـش و  ياهتـسدب  ادخ  ار  ناشیا  دـنکیم  باذـع  هک  ناشیا  اب  دـینک  رازراک 
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(14  ) ار ناگدنورگ  یعمج  ياههنیس  دهدیم 
(15  ) تسا رادرک  تسرد  ياناد  ادخ  دهاوخیم و  هکنآ  زا  ادخ  دریذپیم  هبوت  ار و  ناشاهلد  مشخ  دربیم  و 

ریغ شلوسر و  ریغ  ادخ و  ریغ  زا  دنتفرگن  امـش و  زا  دـندرک  داهج  هک  ار  نانآ  ادـخ  هتـسنادن  زونه  دـیوش و  هتـشاذگاو  هک  دـیتشادنپ  ایآ 
(16  ) دینکیم هچنآب  تسهاگآ  ادخ  يزارمه و  تسود  نانمؤم 

شتآ رد  ناشرادرک و  دش  زیچان  اهنآ  رفکب  ناشاهدوخ  رب  دنناگدنهد  یهاوگ  ار  ادخ  ياهدجسم  دننک  ترامع  هک  ار  ناکرشم  رم  دشابن 
(17  ) ناینادواج دنناشیا 

ار و ةاکز  داد  ار و  زامن  تشاداپ  رب  نیـسپ و  زاب  زور  ادـخب و  دـیورگ  هک  یـسک  ار  ادـخ  ياهدجـسم  دـنکیم  تراـمع  هک  تسین  نیا  زج 
(18  ) ناگتفای هار  زا  دنشاب  هک  اهنآ  دیاش  سپ  ادخ  زا  رگم  دیسرتن 

ادـخ هار  رد  درک  داهج  نیـسپ و  زاب  زور  ادـخب و  دـیورگ  هک  یـسک  نوچ  ار  مارحلا  دجـسم  ترامع  ّجاـح و  نداد  بآ  دـیدینادرگ  اـیآ 
(19  ) ار ناراکمتس  هورگ  دنکیمن  تیاده  ادخ  ادخ و  دزن  دنشابن  ناسکی 

دنناشیا هورگ  نآ  ادخ و  دزن  هبترمب  دنرتگرزب  ناشاهناج  ناشاهلامب و  ادخ  هار  رد  دندرک  داهج  دـندیزگ و  ترجه  دـندیورگ و  هک  نانآ 
(20  ) نابایماک

يدونشخ  وا و  زا  یتمحرب  ناشراگدرورپ  ار  ناشیا  دهدیم  هدژم 
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(21  ) یمئاد یتمعن  تسا  اهنآ  رد  هک  اهنآ  يارب  زا  ییاهتشهب  و 
(22  ) گرزب يدزم  تسا  وا  دزن  ادخ  هک  یتسردب  هشیمه  نآ  رد  ناینادواج 

زا ناشدریگ  تسود  هک  یـسک  نامیا و  رب  ار  رفک  دیدیزگ  رگا  ناتـسود  ار  ناتناردارب  ار و  ناتناردپ  دیریگن  دیدیورگ  هک  یناسک  نآ  يا 
(23  ) ناراکمتس دنناشیا  اهنآ  سپ  امش 

زا دیسرتیم  هک  یناگرزاب  ار و  اهنآ  دیاهتخودنا  هک  ییاهلام  ناتناشیوخ و  ناتاهتفج و  ناتناردارب و  ناتنارسپ و  ناتناردپ و  دنـشاب  رگا  وگب 
ات دـیرب  راظتنا  سپ  شهار  رد  ندرک  داهج  شلوسر و  ادـخ و  زا  امـشب  تسا  رتتـسود  اهنآ  زا  دیدونـشوخ  هک  ینکاسم  شندـش و  دـساک 

(24  ) ار ناربنامرفان  هورگ  دنکیمن  تیاده  ادخ  ار و  شنامرف  ادخ  دروایب 
امش زا  درکن  تیافک  سپ  امش  يرایسب  ار  امش  دروآ  تفگشب  هک  یماگنه  نینح  زور  رایسب و  ياهاج  رد  ادخ  ار  امـش  درک  يرای  قیقحتب 

(25 . ) ناگدننادرگ تشپ  دیتشگرب  سپ  شیخارف  اب  نیمز  امش  رب  دش  گنت  يزیچ و 
رفاک هک  ار  نانآ  درک  باذع  ناشدیدیمن و  هک  ییاهرگـشل  داتـسرف  ورف  ناگدنورگ و  رب  شلوسر و  رب  ار  شمارآ  ادـخ  داتـسرف  ورف  سپ 

(26  ) نارفاک شاداپ  تسنآ  دندش و 
(27  ) تسنابرهم هدنزرمآ  ادخ  دهاوخیم و  هک  ره  رب  نآ  زا  سپ  ادخ  دریذپیم  هبوت  سپ 

لاسنیا  ناشلاس  زا  سپ  مارحلا  دجسمب  دنوش  کیدزن  هک  دیابن  سپ  دندیلپ  ناکرشم  تسین  نیا  زج  دیدیورگ  هک  یناسک  نآ  يا 
178 ص : نآرق ، همجرت 

تسا  میکح  ياناد  ادخ  هک  یتسردب  دهاوخ  رگا  شلضف  زا  ادخ  ار  امش  دنک  زاینیب  دشاب  دوز  سپ  یشیورد  زا  دیسرتب  رگا  و 
دننکیمن لوبق  شلوسر و  ادخ و  دینادرگ  مارح  ار  هچنآ  دـننکیمن  مارح  نیـسپ و  زاب  زورب  هن  ادـخب و  دـنورگیمن  هک  نانآ  اب  دـینک  رازراک 

(29  ) ناراوخ دنشاب  ناشیا  دوخ و  تسدب  ار  هیزج  دنهدب  هکنآ  ات  ار  باتک  دندش  هداد  هک  ینانآ  زا  ار  ّقح  نید 
نانآ راتفگ  دنوشیم  دننام  ناشاهنهدب  تسناشراتفگ  نیا  تسا  ادخ  رسپ  حیـسم  نایاسرت  دنتفگ  تسا و  ادخ  رـسپ  ریزع  هک  دوهی  دنتفگ  و 

(30  ) دنوشیم هدینادرگرب  هنوگچ  ادخ  ار  ناشیا  تشک  شیپ  زا  دندش  رفاک  هک  ار 
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هناگی یهلا  دننک  شتسرپ  هکنآ  رگم  دندشن  هدومرف  میرم و  رسپ  حیسم  ار و  ادخ  هن  دوخ  ياهبحاص  ار  ناشنادهاز  ار و  ناشنایاناد  دنتفرگ 
(31  ) دنروآیم كرش  هچنآ  زا  تسا  هّزنم  وا  رگم  ییادخ  تسین  ار 

(32  ) نارفاک دنراد  تهارک  هچ  رگا  ار و  دوخ  رون  دنک  مامت  هکنآ  رگم  ادخ  دراد  ابا  ناشاهنهدب و  ار  ادخ  رون  دنناشنورف  هک  دنهاوخیم 
ناگدنروآ كرـش  دنراد  تهارک  هچ  رگا  شاهمه و  نید  رب  ار  نآ  دـنادرگ  بلاغ  ات  ّقح  نید  تیادـهب و  ار  شلوسر  داتـسرف  هک  تسوا 

(33)
هار زا  دنرادیم  زاب  لطابب و  ار  نامدرم  ياهلام  دنروخیم  هنیآ  ره  نادهاز  نایاناد و  زا  يرایـسب  هک  یتسردـب  دـیدیورگ  هک  یناسک  نآ  يا 

(34  ) كاندرد یباذعب  ار  ناشیا  هد  تراشب  سپ  ادخ  هار  رد  ار  اهنآ  دننکیمن  قافنا  ار و  هرقن  الط و  دنهنیم  هتفهن  هک  نانآ  ادخ و 
179 ص : نآرق ، همجرت 

هچنآ تسا  نیا  ناشاهتـشپ  ناـشاهولهپ و  ناـشاهیناشیپ و  اـهنآب  دوشیم  هدرک  غاد  سپ  خزود  شتآ  رد  اـهنآ  رب  دوشیم  هتخورفا  هک  يزور 
(35  ) دیداهنیم هتفهن  دیدوب  هچنآ  دیشچب  سپ  ناتاهدوخ  يارب  هتفهن  دیداهن 

تـسا نیا  تسمارح  راهچ  اهنآ  زا  ار  نیمز  اهنامـسآ و  دیرفآ  هک  يزور  ادخ  باتک  رد  تسا  هدزاود  ادـخ  دزن  اههام  رامـش  هک  یتسردـب 
یگمه و امـش  اب  دـننکیم  رازراک  هک  نانچ  مه  یگمه  ناکرـشم  اب  دـینک  رازراک  ناتاهدوخ و  رب  اهنآ  رد  دـینکم  متـس  سپ  تسرد  نید 

(36  ) تسا ناراکزیهرپ  اب  ادخ  هک  دینادب 
یلاس ار  نآ  دننادرگیم  لالح  دندش  رفاک  هک  نانآ  نآب  دنوشیم  هدرک  لالضا  رفک  رد  تسیتدایز  مارح  ياههام  نداد  رییغت  تسین  نیا  زج 
ادـخ درک  مارح  ار  هچنآ  دـننادرگیم  لالح  سپ  ادـخ  دـینادرگ  مارح  هچنآ  رامـش  اب  دـنیامن  تقفاوم  اـت  یلاـس  ار  نآ  دـننادرگیم  مارح  و 

(37  ) ار ناگدنورگان  هورگ  دیامنن  هار  ادخ  ناشرادرک و  يدب  ار  ناشیا  رم  دش  هتسارآ 
یضار ایآ  نیمزب  دیوشیم  نیگنس  ادخ  هار  رد  دیور  نوریب  هک  ار  امش  رم  دوش  هتفگ  نوچ  ار  امش  رم  تسیچ  دیدیورگ  هک  یناسک  نآ  يا 

(38  ) یکدنا رگم  ترخآ  رد  ایند  یناگدنز  شّیعت  هیام  تسین  سپ  ترخآ  زا  ایند  یناگدنزب  دیدش 
ادخ يزیچ و  ار  وا  دیناسریمن  ررض  ار و  امش  ریغ  یهورگ  دریگیم  امـش  لدب  كاندرد و  یباذع  ار  امـش  دنکیم  باذع  دیوریمن  نوریب  رگا 

(39  ) تساناوت زیچ  همه  رب 
ود نآ  هک  یتقو  رفن  ود  میود  دوب  دندش  رفاک  هک  نانآ  شدندرک  نوریب  هک  یتقو  ادخ  شدرک  يرای  تقیقحب  سپ  ار  وا  دینکن  يرای  رگا 

روخم هودنا  هک  ار  شهارمه  رم  تفگیم  هک  یماگنه  دندوب  راغ  رد 
180 ص : نآرق ، همجرت 

هملک دینادرگ  ار و  اهنآ  دیدیدیمن  هک  ییاهرگـشلب  شدرک  تیوقت  وا و  رب  ار  شمارآ  ادخ  داتـسرف  ورف  سپ  تسا  ام  اب  ادخ  هک  یتسردب 
(40  ) تسا رادرک  تسرد  بلاغ  ادخ  الاب و  تسنآ  ادخ  هملک  نییاپ و  دندش  رفاک  هک  ار  نانآ 

(41  ) دینادب دیشاب  رگا  ار  امش  تسا  رتهب  نآ  ادخ  هار  رد  ناتاهناج  ناتاهلامب و  دینک  داهج  نارگ و  کبس و  دیور  نوریب 
دنگوس يدوزب  تفاسم و  ناـشیا  رب  دـش  رود  نکیل  ارت و  دـندوب  هدرک  يوریپ  هنیآ  ره  ناـسآ  يرفـس  لوصولا و  بیرق  یعاـتم  يدوب  رگا 

هک دنادیم  ادخ  ار و  دوخ  ياهـسفن  دـننادرگیم  كاله  امـش  اب  میدوب  هدـمآ  نوریب  هنیآ  ره  میدوب  هتـسناوت  رگا  هک  ادـخب  دروخ  دـنهاوخ 
(42  ) نایوگغورد هنیآ  ره  دنناشیا 

(43  ) ار نایوگغورد  یتسنادیم  دنتفگ و  تسار  هک  نانآ  ارت  رم  دشیم  رهاظ  هکنآ  ات  ار  ناشیا  يداد  يروتسد  ارچ  وت  زا  ادخ  درک  وفع 
ناراکزیهرپب تسا  اناد  ادخ  ناشاهناج و  ناشاهلامب و  دننک  داهج  هک  نیسپ  زاب  زور  ادخب و  دنورگیم  هک  نانآ  وت  زا  دنهاوخیمن  يروتـسد 

(44)
ناشّکـش رد  ناشیا  سپ  ناشاهلد  درک  ّکش  نیـسپ و  زاب  زور  ادخب و  دندرگیمن  هک  نانآ  رگم  وت  زا  دـنهاوخیمن  يروتـسد  تسین  نیا  زج 
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(45  ) دنشابیم دّدرتم 
ناشیا دنازیگنا  رب  ادخ  تشاد  شوخان  نکیل  یگرب و  زاس  ار  نآ  رم  دـندوب  هدومن  هدامآ  هنیآ  ره  ار  نتفر  نوریب  دـندوب  هدرک  هدارا  رگا  و 

(46  ) ناگدننیشن اب  دینیشنب  دش  هتفگ  ار و  ناشیا  تشاد  زاب  سپ  ار 
امش رد  دنشاب  هنتف و  امش  يارب  دنیوجب  هک  ناتنایم  دندوب  هتفاتش  هنیآ  ره  داسف و  رگم  ار  امش  دندوزفایمن  امش  رد  دندوب  هدمآ  نوریب  رگا 

181 ص : نآرق ، همجرت 
(47  ) ناراکمتسب تسا  اناد  ادخ  ار و  ناشیا  رم  نانیچنخس 

(48  ) ناراد شوخان  دندوب  ناشیا  ادخ و  نامرف  دش  رهاظ  ّقح و  دمآ  ات  ار  اهرما  وت  يارب  دندینادرگرب  شیپ و  زا  ار  هنتف  دنتسج  تقیقحب 
هطاحا هنیآ  ره  خزود  هک  یتسردـب  دـنداتفا و  هنتف  رد  هک  شاب  هاگآ  ارم  زادـنیم  هنتفب  ارم و  هد  يروتـسد  دـیوگیم  هک  تسیک  ناـشیا  زا  و 

(49  ) تسنارفاکب هدننک 
دنـشاب ناشیا  دندرگرب و  شیپ و  زا  ار  نامراک  میتفرگ  قیقحتب  دنیوگیم  یتبیـصم  ارت  دسرب  رگا  ار و  ناشیا  دیآیم  دب  یبوخ  ارت  دـسرب  رگا 

(50  ) نانامداش
(51  ) ناگدنورگ دننک  لکوت  دیاب  سپ  ادخ  رب  ام و  رایتخا  بحاص  تسا  وا  ام  رب  ادخ  تشون  هچنآ  رگم  ار  ام  دسریمن  زگره  وگب 

زا یباذع  ادخ  امـشب  دـناسرب  هک  امـشب  میربیم  راظتنا  ام  تستداهـش و  ترـصن و  هک  ار  بوخ  ود  زا  یکی  رگم  امب  دـیربیم  راظتنا  ایآ  وگب 
(52  ) میناگدنشک راظتنا  امش  اب  ام  هک  یتسردب  دیشک  راظتنا  سپ  ام  ياهتسدب  ای  شدزن 

(53  ) ناربنامرفان یهورگ  دیتسه  امش  هک  یتسردب  امش  زا  دش  دهاوخن  هتفریذپ  هک  هاوخن  ای  هاوخ  دینک  قافنا  وگب 
رگم زامنب  دنیآیمن  شلوسرب و  ادـخب و  دـندش  رفاک  ناشیا  هکنآ  رگم  ناشیا  ياههقفن  ناشیا  زا  دوش  هدرک  لوبق  هک  ار  ناشیا  درکن  عنم  و 

(54  ) تهارک اب  رگم  دننکیمن  قافنا  تلاسک و  لاح  رد 
كاله ایند و  یناگدنز  رد  اهنآب  ار  ناشیا  دنک  باذع  هکنیا  رگم  ادخ  دهاوخیمن  ناشنادـنزرف  هن  ناشیا و  ياهلام  ارت  درواین  تفگـش  سپ 

(55  ) نارفاک دنشاب  اهنآ  ناشاهسفن و  دوش 
ادخب دنروخیم  دنگوس  و 

182 ص : نآرق ، همجرت 
(56  ) دنسرتیم هک  دنایهورگ  ناشیا  نکیل  امش و  زا  اهنآ  دنتسین  دنیامش و  زا  هنیآ  ره  ناشیا  هک 

(57  ) دنتفریم باتشب  نآب و  دندوب  هدرک  لودع  هنیآ  ره  یندیزخ  رد  خاروس  ای  ییاهراغ  ای  یهانپ  دنتفاییم  رگا 
هاگ نآ  اهنآ  زا  دندشن  هداد  رگا  دنتشگ و  دونشوخ  اهنآ  زا  دندش  هداد  رگا  سپ  اههقدص  رد  ارت  دنکیم  بیع  هک  تسا  یـسک  ناشیا  زا  و 

(58  ) دننکیم مشخ  ناشیا 
زا ادخ  ار  ام  دهدب  هک  دشاب  دوز  ادخ  ار  ام  تسا  سب  يدنتفگ  شلوسر و  ادـخ و  ناشداد  هچنآب  دـندوب  هدـش  یـضار  ناشیا  هکنآ  رگا  و 

(59  ) میناگدنراد تبغر  ادخ  يوسب  ام  هک  یتسردب  وا  لوسر  شلضف و 
رد ناشاهلد و  هدش  هدروآ  تسدب  هک  نانآ  تاقدـص و  عمج  رب  نانکراک  ناگدـنامرد و  تسناشیورد و  يارب  زا  اههقدـص  تسین  نیا  زج 

تـسا رادرک  تسرد  ياناد  ادخ  ادخ و  زا  یندرک  ضرف  جاتحم  نایرذـگ  هار  ادـخ و  هار  رد  ناسلفم و  نداد  ضرق  اهندرگ و  ندرک  دازآ 
(60)

رب دورگیم  ار  امش  رم  تسا  ریخ  شوک  وگب  تسا  یسک  ره  نخس  ياونش  وا  هک  دنیوگیم  ار و  ربمغیپ  دنناجنریم  هک  دنایناسک  ناشیا  زا  و 
يارب زا  ار  ادخ  لوسر  دنناجنریم  هک  نانآ  امـش و  زا  دـندیورگ  هک  نانآ  يارب  زا  تسا  یتمحر  ار و  ناگدـنورگ  دـنکیم  قیدـصت  ادـخ و 

(61  ) كاندرد یباذع  تسناشیا 
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ناگدنورگ دنتسه  رگا  شدننک  دونشوخ  هک  دنرتراوازـس  شلوسر  ادخ و  ار و  امـش  دننک  دونـشوخ  ات  امـش  يارب  ادخب  دنروخیم  دنگوس 
(62)

تـسنیا نآ  رد  دـیواج  خزود  شتآ  تسا  وا  يارب  زا  هک  یتسردـب  سپ  شلوـسر  ادـخ و  اـب  دـنکیم  تفلاـخم  هک  ره  هک  دناهتـسنادن  اـیآ 
(63  ) گرزب ییاوسر 

هک  هروس  ناشیا  رب  دوش  هداتسرف  ورف  هک  ناقفانم  دنسرتیم 
183 ص : نآرق ، همجرت 

(64  ) دیسرتیم ار  هچنآ  تسا  هدننک  رهاظ  ادخ  هک  یتسردب  دینک  ءازهتسا  وگب  تسناشیا  ياهلد  رد  هچنآب  ار  ناشیا  دنادرگ  هاگآ 
شیاهتیآ و ادخب و  ایآ  وگب  میدرکیم  يزاب  میتشادیم و  تبحـص  هک  میدوب  تسین  نیا  زج  دنیوگ  هنیآ  ره  ناشیا  زا  یـسرپ  رگا  هنیآ  ره  و 

(65  ) دیدرکیم ءازهتسا  هک  دیدوب  شلوسر 
ناشیا هکنآ  ببـسب  ار  هراپ  درک  میهاوخ  باذـع  امـش  زا  هراپ  زا  مینک  وفع  رگا  ناـتنامیا  زا  سپ  دـیدش  رفاـک  هک  قیقحتب  دـیهاوخن  رذـع 

(66  ) ناراکهانگ دنشاب 
شومارف ار  ناشاهتسد  دنرآیم  مهب  هتسیاش و  زا  دننکیم  یهن  هتسیاش و  انب  دننکیم  رما  یضعب  زا  دنناشیا  یضعب  قافناب  نانز  قافناب و  نادرم 

(67  ) ناقساف دنناشیا  ناقفانم  هک  یتسردب  ناشدرک  شومارف  سپ  ار  ادخ  دندرک 
ار ناشیا  درک  تنعل  ار و  ناشیا  تسیفاک  نآ  نآ  رد  ناینادواج  خزود  شتآ  ار  نارفاک  قافناب و  ناـنز  قاـفناب و  نادرم  ادـخ  هدرک  هدـعو 

(68  ) هدنیاپ یباذع  تسناشیا  يارب  زا  ادخ و 
ناتبیصنب دیتسج  ماک  سپ  ناشبیصنب  دنتسج  ماک  سپ  نادنزرف  اهلامب و  رتشیب  تّوقب و  امش  زا  رتتخـس  دندوب  امـش  شیپ  زا  هک  نانآ  دننام 

دـش زیچان  هورگ  نآ  دندرک  دمآ  رد  هک  نانچ  مه  دیدرک  دـمآ  رد  ناشبیـصنب و  امـش  زا  شیپ  دـندوب  هک  نانآ  دنتـسج  ماک  هک  نانچ  مه 
(69  ) ناراکنایز دنناشیا  هورگ  نآ  ترخآ و  ایند و  رد  ناشرادرک 

ربز ریز و  ياهرهـش  نآ  نیدم و  باحـصا  میهاربا و  موق  دومث و  داع و  حون و  موق  ناشیا  زا  شیپ  دندوب  هک  نانآ  ربخ  ار  ناشیا  دـماین  ایآ 
ادخ دوبن  سپ  تازجعم  اب  ناشنالوسر  ار  ناشیا  دمآ  هدش 

184 ص : نآرق ، همجرت 
(70  ) دندرکیم متس  ناشاهدوخب  هک  دندوب  نکیل  ار و  ناشیا  دنک  متس  هک 

اپ رب  هتـسیاشان و  زا  دـننکیم  یهن  هتـسیاش و  ياـهراکب  دـننکیم  رما  یخرب  ناتـسود  دـنناشیا  زا  یخرب  هدـنورگ  ناـنز  هدـنورگ و  نادرم  و 
ادخ هک  یتسردب  ادخ  ار  ناشیا  دنک  تمحر  دشاب  دوز  هدرک  نآ  ار  شلوسر  ادخ و  دـنربیم  نامرف  ار و  ةاکز  دـنهدیم  ار و  زامن  دـنرادیم 

(71  ) تسا میکح  بلاغ 
رد هزیکاـپ  ياهنکـسم  نآ و  رد  ناـینادواج  اـهرهن  ناـشریز  زا  دوریم  هک  ییاهتـشهب  ار  هدـنورگ  ناـنز  هدـنورگ و  نادرم  ادـخ  داد  هدـعو 

(72  ) گرزب یبایماک  نآ  تسنآ  تسا  رتگرزب  ادخ  زا  يدونشوخ  یمئاد و  تماقا  اب  ییاهتشهب 
(73  ) تسا یتشگزاب  ياج  دب  تسخزود و  ناشیا  هاگیاج  ناشیا و  رب  ریگ  تخس  ناقفانم و  نارفاک و  اب  نک  داهج  ربمغیپ  يا 

دندیـسرن و هچنآب  دندرک  شهاوخ  ناشمالـسا و  زا  دعب  دندش  رفاک  ار و  رفک  هملک  دنتفگ  تقیقحب  دنتفگن و  هک  ادخب  دنروخیم  دـنگوس 
دننادرگ ور  رگا  ار و  ناشیا  رم  رتهب  دشاب  دننک  هبوت  رگا  سپ  شلضف  زا  وا  لوسر  ادخ و  ار  ناشیا  درک  زاینیب  هکنآ  رگم  دندیزرون  هنیک 

(74  ) هدننک يرای  هن  یتسود و  چیه  نیمز  رد  ار  ناشیا  رم  دشابن  ترخآ و  ایند و  رد  كاندرد  یباذع  ادخ  ار  ناشیا  دنک  باذع 
زا هّتبلا  دـش  میهاوخ  هنیآ  ره  هّتبلا و  میهد  هقدـص  هنیآ  ره  شلـضف  زا  ار  ام  دـهدب  رگا  هک  ادـخ  اب  درک  نامیپ  هک  تسا  یـسک  ناشیا  زا  و 

(75  ) ناگتسیاش
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(76  ) ناگدننک ضارعا  دندوب  ناشیا  دندینادرگور و  نآب و  دندرک  یلیخب  شلضف  زا  ناشداد  نوچ  سپ 
ات ناشاهلد  رد  یقافن  ار  ناشیا  دروآ  یپ  زا  سپ 

185 ص : نآرق ، همجرت 
(77  ) دنتفگیم غورد  هک  دندوب  هچنآ  ببسب  ار و  وا  دندرک  هدعو  هچنآ  ادخ  اب  دندرک  فالخ  هچنآ  ببسب  ار  نآ  دنبایب  هک  يزور 

(78  ) تسا اهیناهنپ  ياناد  ادخ  هک  یتسردب  ار و  ناشزار  ار و  ناشناهنپ  دنادیم  ادخ  هک  دنتسنادن  ایآ 
زا دننکیم  ءازهتـسا  سپ  ار  ناشتقاط  رگم  دنباییمن  هک  ار  یناسک  اههقدص و  رد  ناگدـنورگ  زا  ار  ناگدـنهد  نوزفا  دـننکیم  بیع  هک  نانآ 

(79  ) كاندرد یباذع  تسا  اهنآ  يارب  زا  ناشیا و  زا  ادخ  درک  ءازهتسا  ناشیا 
زگره سپ  راـب  داـتفه  ناـشیا  يارب  یهاوخ  شزرمآ  رگا  ناـشیا  يارب  زا  هاوـخم  شزرمآ  یهاوـخ  ار و  ناـشیا  رم  هاوـخ  شزرمآ  یهاوـخ 

(80  ) ار ناقساف  هورگ  دیامنن  هار  ادخ  شلوسر و  ادخب و  دندش  رفاک  ناشیا  هک  تسنیاب  نآ  ار  ناشیا  ادخ  دزرماین 
دنتفگ ادخ و  هار  رد  ناشاهناج  ناشاهلامب و  دننک  داهج  هک  دنتشاد  شوخان  ادخ و  هداتسرف  دعب  زا  ناشنتسشنب  ناگتشاذگزاب  دندش  داش 

(81  ) دنبایب دنشاب  رگا  یمرگ  رد  تسا  رتتخس  خزود  شتآ  وگب  امرگ  رد  دیورم 
(82  ) دندرکیم بسک  هک  دندوب  هچنآب  یشاداپ  يرایسب  دنیرگب  هک  دیاب  كدنا و  دندنخب  هک  دیاب  سپ 

اب دمآ  دیهاوخن  نوریب  زگره  وگب  سپ  نتفر  نوریب  يارب  وت  زا  دـنبلط  يروتـسد  سپ  ناشیا  زا  هراپ  يوسب  ادـخ  ارت  دـینادرگ  زاب  رگا  سپ 
ناگدنامزاب اب  دینیشنب  سپ  راب  لّوا  نتسشنب  دیدش  یضار  امـش  هک  یتسردب  ار  ینمـشد  نم  اب  درک  دیهاوخن  رازراک  زگره  هاگچیه و  نم 

(83)
ناشیا دندرم و  شلوسر و  ادخب و  دندش  رفاک  اهنآ  هک  یتسردب  شروگ  زارف  رب  تسیان  زگره و  درم  هک  ناشیا  زا  یکی  رب  راذـگم  زامن  و 

ناقساف  دندوب 
186 ص : نآرق ، همجرت 

دوش كاله  ایند و  رد  اهنآب  ناشدنک  باذـع  هک  ادـخ  دـهاوخیم  تسین  نیا  زج  ناشیا  نادـنزرف  هن  ناشیا و  ياهلام  ارت  درواین  تفگـشب  و 
(85  ) نارفاک دنشاب  ناشیا  ناشاهسفن و 

دنیوگ ناشیا و  زا  تورث  نابحاص  وت  زا  دنهاوخ  يروتـسد  شلوسر  اب  دینک  داهج  ادـخب و  دـیروآ  نامیا  هک  هروس  دوش  هداتـسرف  نوچ  و 
(86  ) ناگتسشن اب  میشاب  هک  ار  ام  راذگاو 

(87  ) دنمهفیمن ناشیا  سپ  ناشاهلد  رب  دش  هدز  رهم  ناگدنامزاب و  اب  دنشاب  هکنآب  دندش  یضار 
دنناشیا هورگ  نآ  تاریخ و  تسا  ار  ناشیا  رم  هدرک  نآ  ناشاهناج و  ناشاهلامب و  دـندرک  داهج  وا  اب  دـندیورگ  هک  ناـنآ  لوسر و  نکیل 

(88  ) ناراگتسر
(89  ) گرزب یبایماک  تسنآ  نآ  رد  ناینادواج  اهرهن  اهنآ  ریز  زا  دوریم  هک  ییاهتشهب  ناشیا  يارب  ادخ  هدرک  اّیهم 

دوز شلوسر  ادخ و  رب  دنتـسب  غورد  هک  نانآ  دنتـسشن  ار و  ناشیا  رم  دوش  هداد  يروتـسد  هک  نانیـشن  هیداب  زا  ناگدنیوگ  رذع  دـندمآ  و 
(90  ) كاندرد یباذع  ناشیا  زا  دندش  رفاک  هک  ار  نانآ  دسرب  هک  دشاب 

دشابن شلوسر  ادخ و  رم  دندش  صلاخ  نوچ  یهانگ  دننکیم  فرـص  ار  هچنآ  دنباییمن  هک  ینانآ  رب  هن  نارامیب و  رب  هن  ناناوتان و  رب  تسین 
(91  ) تسنابرهم هدنزرمآ  ادخ  یهار و  چیه  ناراکوکین  رب 

تخیریم ناشاهمشچ  دنتشگرب و  نآ  رب  ار  امـش  منک  راوس  هچنآ  مباییمن  یتفگ  ار  ناشیا  ینک  راوس  هک  ارت  دندمآ  نوچ  هک  ینانآ  رب  هن  و 
(92  ) دننک فرص  ار  هچنآ  دنتفاییمن  هک  مغ  زا  گشا  زا 

هک  تسا  یناسک  رب  تفرگ  هار  هک  تسین  نیا  زج 
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187 ص : نآرق ، همجرت 
(93  ) دننادیمن ناشیا  سپ  ناشاهلد  رب  ادخ  داهن  رهم  ناگدنامزاب و  اب  دنشاب  هکنآب  دندش  یضار  دننارگناوت  اهنآ  وت و  زا  دنبلطیم  يروتسد 
ار ام  داد  ربخ  تقیقحب  ار  امـش  میرادن  رواب  زگره  هک  دیهاوخم  رذع  وگب  ناشیا  يوسب  دیدرگ  زاب  نوچ  امـش  يوسب  دمآ  دنهاوخ  دـعب ز 

سپ راکـشآ  ناهن و  ياناد  يوسب  دش  دیهاوخ  هدینادرگ  زاب  سپ  شلوسر  ار و  ناتراک  ادـخ  دـید  دـهاوخ  يدوزب  امـش  ياهربخ  زا  ادـخ 
(94  ) دیدرکیم هک  دیدوب  هچنآب  ار  امش  دهد  یهاگآ 

ناشیا زا  دینادرگب  يور  سپ  ناشیا  زا  دینادرگ  ور  ات  ناشیا  يوسب  دـیدرگ  زاب  نوچ  امـش  يارب  زا  ادـخب  دروخ  دـنهاوخ  دـنگوس  يدوزب 
(95  ) دندرکیم بسک  دندوب  هچنآ  ببسب  یشاداپ  تسخزود  ناشهاگیاج  دندیلپ و  ناشیا  هک  یتسردب 

زا دش  دهاوخن  دونشوخ  ادخ  هک  یتسردب  سپ  ناشیا  زا  دیوش  دونشوخ  رگا  سپ  ناشیا  زا  دیوش  دونـشخ  ات  امـش  يارب  دنروخیم  دنگوس 
(96  ) ناقساف هورگ 

راکتسرد ياناد  ادخ  شلوسر و  رب  ادخ  داتسرف  ورف  ار  هچنآ  ياهّدح  دننادن  هک  دنرتراوازس  قافن و  رفک و  هار  زا  دنرتتخـس  نانیـشن  هیداب 
(97  ) تسا

تـسا ناشیا  رب  راگزور  ياهـشدرگ  امـشب  درادیم  مشچ  ناوات و  ياج  دنکیم  فرـص  ار  هچنآ  دریگیم  هک  تسا  یـسک  نانیـشن  هیداب  زا  و 
(98  ) تسا اناد  ياونش  يادخ  دب و  شدرگ 

ياهاعد درامـشیم و  بّرقت  بجوم  دنکیم  فرـص  ادخ  هار  رد  هچنآ  نیـسپ و  زاب  زور  ادخب و  دورگیم  هک  تسا  یـسک  نانیـشن  هیداب  زا  و 
هدنزرمآ ادـخ  هک  یتسردـب  شتمحر  رد  ادـخ  ار  ناشیا  دروآ  رد  هک  دـشاب  دوز  اهنآ  يارب  تسکیدزن  اهنآ  هک  دیـشاب  هاگآ  زین  ار  لوسر 

(99  ) تسنابرهم
نارجاهم  زا  ناتسخن  ناراد  تقبس  و 

188 ص : نآرق ، همجرت 
ناشیا يارب  هدرک  اّیهم  وا و  زا  دـندش  دونـشوخ  ناشیا و  زا  ادـخ  دـش  دونـشوخ  ییوکین  هب  ار  ناـشیا  دـندرک  يوریپ  هک  ناـنآ  راـصنا و  و 

(100  ) گرزب یبایماک  تسنآ  هشیمه  نآ  رد  ناینادواج  اهرهن  ناشریز  دوریم  هک  ییاهتشهب 
دشاب دوز  ار  ناشیا  مینادیم  ام  ار  ناشیا  ینادیمن  قافن  رب  دنداتسیا  هنیدم  لها  زا  دنناقفانم و  نانیشن  هیداب  زا  دنیامش  نوماریپ  هک  نانآ  زا  و 

(101  ) گرزب یباذع  يوسب  دنوشیم  هدینادرگرب  سپ  راب  ود  ار  ناشیا  مینک  باذع 
هدنزرمآ ادخ  هک  یتسردب  ناشیا  زا  دریذپ  هبوت  هک  ادخ  دیاش  دـب  يرگید  وکین و  يرادرک  دـنتخیمآ  ناشناهانگب  دـندرک  رارقا  نارگید  و 

(102  ) تسنابرهم
رم تسا  مارآ  هیام  وت  ياعد  هک  یتسردب  ناشیاب  نک  اعد  هقدـصب و  ینادرگ  هزیکاپ  ار و  ناشیا  يزاس  كاپ  هک  هقدـص  ناشاهلام  زا  ریگب 

(103  ) تسا اناد  ياونش  ادخ  ار و  ناشیا 
نابرهم ریذپ  هبوت  تسا  وا  ادخ  هک  یتسردب  ار و  اههقدـص  دریگیم  شناگدـنب و  زا  ار  هبوت  دریذـپیم  هک  تسا  وا  ادـخ  هک  دناهتـسنادن  ایآ 

(104)
ناهن و ياناد  يوسب  دیوش  هدینادرگ  زاب  هک  دـشاب  دوز  ناگدـنورگ و  شلوسر و  ار و  امـش  لمع  ادـخ  دـنیبیم  يدوزب  سپ  دـینکب  وگب  و 

(105  ) دیدرکیم هک  دیدوب  هچنآب  ار  امش  دناهاگایب  سپ  راکشآ 
(106  ) تسا راک  تسرد  ياناد  ادخ  ناشیا و  زا  دریذپب  هبوت  ای  ار  ناشیا  دنکیم  باذع  ای  ار  ادخ  نامرف  رم  دننافوقوم  نارگید  و 

رب درک  برح  هک  ار  یـسک  رم  راظتنا  ناگدنورگ و  نایم  ندنکفا  ییادج  رفک و  ندـیناسر و  ررـض  يارب  ار  يدجـسم  دـنتفرگ  هک  نانآ  و 
ادخ
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189 ص : نآرق ، همجرت 
هنیآ ره  دـنناشیا  هـک  دـهدیم  یهاوـگ  ادـخ  ار و  یبوـخ  رگم  میتـساوخیمن  هـک  دروـخ  دـنهاوخ  دــنگوس  هـنیآ  ره  شیپ و  زا  شلوـسر  و 

(107  ) نایوگغورد
دـشاب نآ  رد  نآ  رد  یتسیاـب  هک  تسا  رتراوازـس  زور  لّوا  زا  يراـکزیهرپ  رب  دـش  هداـهن  اـنب  هک  يدجـسم  هنیآ  ره  زگره  نآ  رد  تسیاـم 

(108  ) ار ناگدنوش  كاپ  درادیم  تسود  ادخ  دنوش و  كاپ  هک  دنراد  تسود  هک  ینادرم 
رانک رب  ار  شیانب  دـشاب  هداهن  ساسا  هکنآ  ای  تسا  رتهب  يدونـشوخ  ادـخ و  زا  يراکزیهرپ  رب  ار  شیانب  دـشاب  هداهن  ساسا  هکنآ  سپ  ایآ 

(109  ) ار ناراکمتس  هورگ  دنکیمن  تیاده  ادخ  خزود و  شتآ  رد  نآب  دمآ  دورف  سپ  هدروخ  تسکش  هدش  یلاخ  لیس  هاگرذگ 
(110  ) تسا راکتسرد  ياناد  ادخ  ناشاهلد و  دوش  هراپ  هکنآ  رگم  ناشاهلد  رد  یّکش  دنتخاس  هک  ناشانب  دشاب  هشیمه 

سپ ادـخ  هار  رد  دـننکیم  رازراک  تشهب  دـشاب  ار  ناشیا  رم  هکنآب  ار  ناـشاهلام  ناـشاهناج و و  ناگدـنورگ  زا  دـیرخ  ادـخ  هک  یتسردـب 
ببسب دیوش  داش  سپ  ادخ  زا  شدهعب  رتهدننک  افو  تسیک  نآرق و  لیجنا و  ۀیروت و  رد  ّقح  نآ  رب  ینداد  هدعو  دنوشیم  هتشک  دنشکیم و 

(111  ) گرزب یبایماک  نآ  تسنآ  نآب و  دیدرک  تعیابم  هک  ناشنتخورف 
فورعمب و ناگدننک  رما  نآ  ناگدننک  هدجس  نآ  ناگدننک  عوکر  نآ  ناراد  هزور  نآ  ناگدننک  شیاتس  ناگدنتسرپ  ناگدننک  هبوت  نآ 

(112  ) ار ناگدنورگ  هد  هدژم  ار و  ادخ  ياهّدح  رم  ناگدنراد  هگن  نآ  رکنم و  زا  ناگدننک  یهن 
تبارق  بحاص  دنشاب  هچ  رگا  ناکرشم و  يارب  زا  دنهاوخ  شزرمآ  هک  دندیورگ  هک  ینانآ  ار و  ناربمغیپ  رم  دشابن 

190 ص : نآرق ، همجرت 
(113  ) شتآ لها  دنناشیا  هک  ار  ناشیا  رم  ندش  رهاظ  دعب  زا 

نمـشد وا  هک  ار  وا  رم  دش  رهاظ  نوچ  سپ  واب  ار  نآ  دوب  هداد  هدعو  هک  هدعو  زا  رگم  شردـپ  يارب  زا  میهاربا  نتـساوخ  شزرمآ  دوبن  و 
(114  ) رابدرب هدنک  اعد  رایسب  هنیآ  ره  دوب  میهاربا  هک  یتسردب  وا  زا  دش  رازیب  ار  ادخ  رم  تسا 

ادخ هک  یتسردب  دننک  زیهرپ  هچنآ  ناشیا  يارب  دنک  نایب  هکنآ  ات  ناشدرک  تیاده  هکنآ  زا  سپ  ار  یعمج  دنک  لالـضا  هک  ادخ  دشابن  و 
(115  ) تسا اناد  زیچ  همهب 

يرای هن  یتسود و  چیه  ادخ  ریغ  زا  ار  امش  رم  تسین  دناریمیم و  دنکیم و  هدنز  نیمز  اهنامـسآ و  یهاشداپ  تسار  وا  رم  ادخ  هک  یتسردب 
(116  ) هدننک

رب دوب  کیدزن  هکنآ  زا  دعب  يراوشد  نامز  رد  ار  وا  دـندرک  يوریپ  هک  نانآ  راصنا و  نارجاهم و  ربمغیپ و  رب  ادـخ  تفریذـپ  هبوت  قیقحتب 
(117  ) تسا میحر  نابرهم  ناشیاب  وا  هک  یتسردب  ناشیا  زا  هبوت  تفریذپ  سپ  ناشیا  زا  هراپ  ياهلد  ددرگ 

تسین هک  دندرک  نیقی  ناشاهسفن و  ناشیا  رب  دمآ  گنت  یخارف و  نآ  اب  نیمز  ناشیا  رب  دش  گنت  نوچ  ات  دندش  هتشاذگ  هک  هس  نآ  رب  و 
(118  ) نابرهم ریذپ  هبوت  تسا  وا  ادخ  هک  یتسردب  دننامب  هبوت  رب  تباث  ات  ناشیا  زا  تفریذپ  هبوت  سپ  وا  يوسب  رگم  ادخ  زا  یهانپ 

(119  ) نایوگتسار اب  دیشاب  ادخ و  زا  دیزیهرپب  دیدیورگ  هک  یناسک  نآ  يا 
زا ناشاهسفن  ببسب  دنرذگب  هکنآ  هن  ادخ و  لوسر  زا  دننام  زاب  هک  نانیـشن  هیداب  زا  دشاب  اهنآ  نوماریپ  هک  یـسک  ار و  هنیدم  لها  رم  دزن 

یگنسرگ  هن  یبعت و  هن  یگنشت و  ار  ناشیا  دسرن  ناشیا  هک  تسنآ  ببسب  نیا  وا  سفن 
191 ص : نآرق ، همجرت 

یبوخ راک  نآب  ناشیا  يارب  دوش  هتـشون  هکنآ  رگم  ینتفای  ینمـشد  زا  دنباین  ار و  نارفاک  دروآ  مشخب  هک  یماگ  دنهنن  ماگ  ادـخ و  هار  رد 
(120  ) ار ناراکوکین  دزم  دزاسن  عیاض  ادخ  هک  یتسردب 

ناشدهد ازج  ات  ناشیا  رب  زا  دـش  هتـشون  هکنآ  رگم  ار  ییداو  دـننکیمن  عطق  يرایـسب و  گرزب  هن  یمک و  کچوک  هقفن  دـننکیمن  قافنا  و 
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(121  ) دندرکیم هک  دندوب  هچنآ  زا  رتبوخب  ادخ 
ار ناشموق  دننک  میب  ات  نید و  رد  دنزومآ  شناد  ات  هراپ  ناشیا  زا  یهورگ  ره  زا  دنتفرن  ارچ  سپ  یگمه  دـنورب  هک  ناگدـنورگ  دنـشابن  و 

(122  ) دنسرتب اهنآ  هک  دشاب  ناشیا  يوسب  دندرگ  زاب  نوچ 
اب ادـخ  هک  دـینادب  یتخـس و  امـش  رد  دـنبایب  دـیاب  نارفاک و  زا  امـشب  دـنکیدزن  هک  نانآ  اـب  دـینک  رازراـک  دـیدیورگ  هک  یناـسک  نآ  يا 

(123  ) تسا ناراکزیهرپ 
هک ناـنآ  اـّما  سپ  یناـمیا  هروسنیا  ار  وا  دوزفا  امـش  زا  مادـک  دـیوگیم  هک  تسا  یـسک  ناـشیا  زا  سپ  هروس  دوـش  هداتـسرف  ورف  نوـچ  و 

(124  ) رایسب دنوشیم  داش  ناشیا  ینامیا و  ار  ناشیا  دوزفا  سپ  دندیورگ 
(125  ) نارفاک دندوب  ناشیا  دندرم و  ناشیا و  يدبب  يدب  ناشدوزفا  سپ  تسا  یضرم  ناشاهلد  رد  هک  نانآ  اّما  و 

(126  ) دنریگیم دنپ  ناشیا  هن  دننکیم و  هبوت  هن  سپ  راب  ود  ای  راب  کی  یلاس  ره  رد  دنوشیم  هدومزآ  ناشیا  هک  دننیبیمن  ایا 
ادخ دینادرگ  دنتشگرب  سپ  يدحا  چیه  ار  امش  دننیبیم  ایآ  یضعبب  ناشیا  زا  یضعب  دنرگنیم  هروس  داتسرف  ورف  نوچ  و 

192 ص : نآرق ، همجرت 
(127  ) دنمهفیمن هک  یهورگ  دنناشیا  هکنآب  ار  ناشاهلد 

تسا میحر  نابرهم  ناگدنورگب  امـش  رب  تسا  صیرح  ناتندیـشک  جنر  وا  رب  تسا  تخـس  هک  ناتاهدوخ  زا  یلوسر  ار  امـش  دمآ  قیقحتب 
(128)

(129  ) گرزب شرع  راگدرورپ  تسا  وا  مدرک و  لّکوت  وا  رب  وا  رگم  ییادخ  تسین  ادخ  ارم  تسا  سب  وگب  سپ  دننک  ضارعا  رگا  سپ 

ۀّیکم یه  تایآ و  عست  ۀئام و  مالّسلا  هیلع  سنوی  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) تسا تمکح  اب  باتک  ياهتیآ  نیا 

ناشیا رم  هک  دندیورگ  هک  ار  نانآ  هدب  هدژم  ار و  نامدرم  ناسرتب  هک  ناشیا  زا  يدرمب  میداتسرف  یحو  هک  یبّجعت  ار  نامدرم  رم  دشاب  ایآ 
(2  ) اراکشآ تسیرحس  هنیآ  ره  نیا  هک  یتسردب  نارفاک  دنتفگ  ناشراگدرورپ  دزن  یبوخ  هقباس  تسا  ار 

راک دنکیم  ریبدـت  شرع  رب  دـش  یلوتـسم  سپ  زور  شـش  رد  ار  نیمز  اهنامـسآ و  دـیرفآ  هک  تسا  ییادـخ  امـش  راگدرورپ  هک  یتسردـب 
(3  ) دیریگیمن دنپ  سپ  ایآ  ار  وا  دیتسرپب  سپ  امش  راگدرورپ  ادخ  تسنآ  وا  يروتسد  زا  سپ  رگم  یعیفش  چیه  تسین  ار  تانیاک 

دهد ازج  ات  ار  وا  دنادرگیم  زاب  سپ  ار  قلخ  دیرفآ  تسخن  وا  هک  یتسردب  ّقح  ادـخ  زا  ینداد  هدـعو  همه  امـش  تشگ  زاب  تسا  وا  يوسب 
دندش رفاک  هک  نانآ  تلادعب و  هتسیاش  ياهراک  دندرک  دندیورگ و  هک  ار  نانآ 

193 ص : نآرق ، همجرت 
(4  ) دندشیم رفاک  هک  ناشندوب  ببسب  كاندرد  یباذع  ناشوج و  بآ  زا  یتبرش  تسا  ار  ناشیا  رم 

ار نآ  ادخ  دیرفاین  ار  باسح  اهلاس و  رامـش  دینادب  ات  اهلزنم  شتـشاد  رّرقم  ینـشور و  ار  هام  ییانـشور و  ار  باتفآ  دـینادرگ  هک  تسا  وا 
(5  ) دننادب هک  یعمج  يارب  ار  اهتیآ  دهدیم  لیصفت  ّقحب  رگم 

(6  ) دنزیهرپیم هک  یعمج  يارب  زا  تسا  اهتیآ  هنیآ  ره  نیمز  اهنامسآ و  رد  ادخ  دیرفآ  هچنآ  زور و  بش و  فالتخا  رد  هک  یتسردب 
ام ياهتیآ  زا  ناشیا  هک  ناـنآ  نآـب و  دـندیمرآ  اـیند و  یناگدـنزب  دـندش  یـضار  ار و  اـم  تاـقالم  دـنرادیمن  دـیما  هک  ناـنآ  هک  یتسردـب 

(7  ) دنناربخیب
(8  ) دندرکیم بسک  هک  دندوب  هچنآ  ببسب  تسا  شتآ  ناشهاگیاج  اهنآ 
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رد اهرهن  ناشریز  زا  دوریم  ناشنامیا  ببسب  ناشراگدرورپ  ار  ناشیا  دیامن  هار  هتـسیاش  ياهراک  دندرک  دندیورگ و  هک  نانآ  هک  یتسردب 
(9  ) تمعن اب  ياهتشهب 

(10  ) نیملاعلا ّبر  هَّلل  دمحلا  هکنیا  ناشندناوخ  رخآ  تسا و  مالس  نآ  رد  ناشدورد  تسا و  ّمهّللا  کناحبس  نآ  رد  ناشندناوخ 
نانآ میراذگیماو  سپ  ناشلجا  ناشیا  يوسب  دوب  هدش  هدنار  هنیآ  ره  ریخب  ناشیا  لیجعتب  ار  ّرش  نامدرم  يارب  زا  ادخ  درکیم  لیجعت  رگا  و 

(11  ) دنشاب هدوبیم  ناریح  هک  ناشیور  هدایز  رد  ار  ام  تاقالم  دنرادن  دیما  هک  ار 
درذگیم ار  شررض  وا  زا  میدرک  عفد  نوچ  سپ  هداتسیا  ای  هتـسشن  ای  شیولهپب  هدیباوخ  ار  ام  دناوخیم  يررـض  ار  ناسنا  دنک  ّسم  نوچ  و 

نافرسم  يارب  زا  دش  هتسارآ  نینچمه  ار  وا  دوب  هدرک  ّسم  هک  يررض  يارب  ار  ام  تسا  هدناوخن  هک  ایوگ 
194 ص : نآرق ، همجرت 

(12  ) دندرکیم هک  دندوب  هچنآ 
نامیا هک  دـندوبن  تازجعم و  اب  ناشنالوسر  ار  ناشیا  دـمآ  دـندرک و  متـس  نوچ  امـش  شیپ  زا  ار  اهنامز  لـها  میدرک  كـاله  تقیقحب  و 

(13  ) ار ناراکهانگ  هورگ  میهد  ازج  نینچمه  دنروآ 
(14  ) دینکیم هنوگچ  مینیب  هب  ات  ناشیا  دعب  زا  نیمز  رد  نانیشناج  ناتمینادرگ  سپ 

شنک لیدبت  ای  نیا  ریغ  ینآرق  روایب  ار  ام  تاقالم  دنرادیمن  دـیما  هک  نانآ  دـنیوگیم  اهنـشور  ام  ياهتیآ  ناشیا  رب  دوشیم  هدـناوخ  نوچ  و 
رگا مسرتـیم  نم  هک  یتسردـب  نمب  دوشیم  هدرک  یحو  هچنآ  رگم  نم  منکیمن  يوریپ  مدوـخ  شیپ  زا  ار  نآ  منک  لیدـبت  هک  ارم  دزن  وـگب 

(15  ) گرزب يزور  باذع  زا  ار  مراگدرورپ  منک  ینامرفان 
يرمع امـش  رد  مدرک  گنرد  تقیقحب  سپ  نآب  ار  امـش  مدوب  هدرک  مالعا  هن  امـش و  رب  ار  نآ  مدوب  هدـناوخن  ادـخ  دوب  هتـساوخ  رگا  وگب 

(16  ) لقعب دیباییمن  سپ  ایآ  نآ  زا  شیپ 
(17  ) ناراکهانگ دنوشن  راکتسر  هک  یتسردب  ار  وا  ياهتیآ  درک  بیذکت  ای  ار  یغورد  ادخ  رب  تسب  رب  هکنآ  زا  رتراکمتس  تسیک  سپ 

دیهدیم ربخ  ایآ  وگب  ادخ  دزن  دنیام  ناعیفـش  اهنیا  دنیوگیم  ناشدهدیمن و  عفن  ار و  ناشیا  دناسریمن  ررـض  هچنآ  ادـخ  ریغ  زا  دنتـسرپیم  و 
(18  ) دننادیم کیرش  هچنآ  زا  تسا  رترب  وا و  تسا  هّزنم  نیمز  رد  هن  اهنامسآ و  رد  دنادیمن  هچنآب  ار  ادخ 

دوب هدش  هدرک  مکح  هنیآ  ره  تراگدرورپ  زا  هتفای  یـشیپ  هک  هملک  دوبن  رگا  دـندرک و  فالتخا  سپ  دـحاو  تّما  رگم  نامدرم  دـندوبن  و 
(19  ) دندرکیم فالتخا  نآ  رد  هچنآ  رد  ناشنایم 

یتیآ  وا  رب  دشن  هداتسرف  ورف  ارچ  دنیوگیم  و 
195 ص : نآرق ، همجرت 

(20  ) منارظتنم زا  امش  اب  نم  هک  یتسردب  دیشاب  رظتنم  سپ  ار  ادخ  رم  رگم  بیغ  تسین  وگب  سپ  شراگدرورپ  زا 
ادـخ وگب  ام  ياهتیآ  رد  تسیرکم  ار  ناشیا  رم  هاگان  ار  ناـشیا  درک  ّسم  هک  یجنر  یتخـس  سپ  زا  یتمحر  ار  ناـمدرم  میناـشچب  نوچ  و 

(21  ) دینکیم رکم  هچنآ  دنسیونیم  ام  ناگداتسرف  هک  یتسردب  رکم  رد  تسا  رتدوز 
ار اهنآ  دیایب  نآب  دنوش  داش  هزیکاپ و  يدابب  ناشیا  اب  دنوش  يراج  اهیتشک و  رد  دیشاب  نوچ  ات  رحب  ّرب و  رد  ار  امـش  دنادرگیم  هک  تسا  وا 

نید وا  يارب  ناگدننادرگ  صلاخ  ار  ادخ  دنناوخ  اهنآب  دش  هدرک  هطاحا  ناشیا  هک  دـنناد  اج و  ره  زا  جوم  ار  ناشیا  دـیایب  تخـس و  يداب 
(22  ) ناراذگرکش زا  میشاب  هنیآ  ره  نیا  زا  ار  ام  داد  تاجن  رگا  هک  ار 

شّیعت هیام  رد  ناتاهدوخ  رب  رگم  امـش  متـس  تسین  نامدرم  يا  ّقحانب  نیمز  رد  دـننکیم  متـس  ناـشیا  هاـگ  نآ  ناـشداد  تاـجن  نوچ  سپ 
(23  ) دیدرکیم هک  دیدوب  هچنآب  ار  امش  مینادرگ  هاگآ  سپ  امش  تشگزاب  تسا  ام  يوسب  سپ  ایند  یناگدنز 

دنروخیم هچنآ  زا  نیمز  ینتـسر  نآـب  تخیمآ  سپ  نامـسآ  زا  شمیداتـسرف  ورف  هک  تسا  یبآ  نوـچ  اـیند  یناگدـنز  لـثم  تسین  نیا  زج 
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دمآ نآ  رب  دـنناگدنراد  تردـق  ناشیا  هک  شلها  دـندرب  نامگ  تفای و  تنیز  ار و  شاهیاریپ  نیمز  تفرگ  نوچ  ات  نایاپ  راهچ  ناـمدرم و 
يارب زا  ار  اهتیآ  میهدیم  لیصفت  نینچمه  شیپ  نامز  رد  دوب  هتـسرن  هک  ایوگ  هدید  رد  ار  نآ  میدینادرگ  سپ  يزور  ای  یبش  ام  رما  ار  نآ 

(24  ) دننکیم هشیدنا  هک  یموق 
تمالس  يارس  يوسب  دناوخیم  ادخ  و 

196 ص : نآرق ، همجرت 
(25  ) تسار هار  يوسب  دهاوخیم  هک  ار  یسک  دیامنیم  هار  و 

نآ رد  ناـشیا  دنتــشهب  لـها  اـهنآ  يراوـخ  هـن  يدرگ و  ار  ناـشاهیور  دـشوپن  یتداـیز و  تـسا و  یکین  دـندرک  یکین  هـک  اـهنآ  يارب  زا 
(26  ) دنناینادواج

ایوگ هدنرادهگن  چیه  ادخ  زا  ار  ناشیا  دشابن  يراوخ  ار  ناشیا  دریگیم  ورف  تسنآ و  لثمب  يدب  يازج  ار  اهیدب  دـندرک  بسک  هک  نانآ  و 
(27  ) ناینادواج نآ  رد  دنناشیا  دنشتآ  لها  اهنآ  هریت  بش  زا  هراپ  ناشاهیور  دش  هدیناشوپ 

ییادـج سپ  ناتنازابنا  امـش و  ناتاج  رب  دیـشاب  دـنروآ  كرـش  هک  ینانآ  يارب  زا  مییوگیم  سپ  همه  ناـشمیزاسیم  روشحم  هک  يزور  و 
(28  ) دیدیتسرپیم ار  ام  هک  دیدوبن  ناشنازابنا  تفگ  دنهاوخ  ناشنایم و  میزادنایم 

(29  ) ناربخیب هنیآ  ره  امش  ندیتسرپ  زا  میدوب  هک  امش  نایم  ام و  نایم  هاوگ  ادخ  تسا  یفاک  سپ 
هچنآ ناشیا  زا  دش  مگ  ّقحب و  تسناشیا  رایتخا  بحاص  هک  ادخ  يوسب  دنوش  هدینادرگ  زاب  هداتـسرف و  شیپ  هچنآ  یـسفن  ره  دـبایب  اجنآ 

(30  ) دندرکیم ارتفا  دندوب 
هدرم و زا  ار  هدـنز  دروآـیم  نوریب  هک  ار و  اههدـید  شوگ و  دوشیم  کـلام  هک  اـی  نیمز  نامـسآ و  زا  ار  امـش  دـهدیم  يزور  تسیک  وگب 

(31  ) دیزیهرپیمن سپ  ایآ  وگب  سپ  تسا  ادخ  دنیوگیم  دوز  سپ  ار  تانیاک  راک  دنکیم  ریبدت  هک  هدنز و  زا  ار  هدرم  دروآیم  نوریب 
(32  ) دیوشیم هدینادرگ  رب  اجکب  سپ  یهارمگ  رگم  ّقح  زا  دعب  تسیچ  سپ  ّقحب  تسا  امش  راگدرورپ  ادخ  نآ  سپ 

ناشیا  هک  یتسردب  دندیزرو  قسف  هک  نانآ  رب  تراگدرورپ  هملک  دش  مزال  نینچمه 
197 ص : نآرق ، همجرت 

(33  ) دنورگیمن
اجکب سپ  ار  وا  درآیم  زاب  سپ  ار  قلخ  دـنیرفآیم  ادـخ  وگب  ار  وا  درآیم  زاـب  سپ  ار  قلخ  دـنیرفآیم  هک  تسیک  امـش  ناکیرـش  زا  اـیآ  وگب 

(34  ) دیوشیم هدینادرگرب 
ّقح يوسب  دیامنیم  هار  هک  یـسک  سپ  ایآ  ار  ّقح  رم  دیامنیم  هار  ادخ  وگب  ّقح  يوسب  دنکیم  تیادـه  هک  تسیک  امـش  نازابنا  زا  ایآ  وگب 

مکح هنوـگچ  ار  امـش  تسیچ  سپ  دوـش  هدرک  تیادـه  هکنآ  رگم  دـباییمن  تیادـه  هک  یـسک  اـی  دوـش  هدرک  يوریپ  هک  تسا  رتراوازس 
(35  ) دینکیم

دننکیم هچنآب  تسا  اناد  ادخ  هک  یتسردب  ار  يزیچ  ّقح  زا  دنکیمن  تیافک  نامگ  هک  یتسردب  ار  نامگ  رگم  ناشرتشیب  دننکیمن  يوریپ  و 
(36)

باتک و نداد  لیـصفت  شتـسد و  ود  هنایم  دشاب  هک  تسیزیچ  نآ  قیدصت  نکیل  ادـخ و  ریغ  زا  دوش  هتـسب  غوردـب  هک  نآرق  نیا  دـشابن  و 
(37  ) نایناهج راگدرورپ  زا  نآ  رد  یّکش  تسین 

(38  ) نایوگتسار دیتسه  رگا  ادخ  ریغ  زا  دیناوت  ار  هک  ره  دیناوخب  شدننام و  هروس  دیروایب  سپ  وگب  ار  نآ  غوردب  تسب  رب  دنیوگیم  ایآ 
شیپ دندوب  هک  نانآ  دندرک  بیذکت  نینچمه  شلیوات  ار  ناشیا  هدماین  زونه  شنتـسنادب و  دندرکن  هطاحا  ار  هچنآ  دندرک  بیذـکت  هکلب 

(39  ) ناراکمتس ماجنا  دوب  هنوگچ  رگنب  سپ  ناشیا  زا 
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(40  ) ناراکهابت هب  تسا  رتاناد  وت  راگدرورپ  نآب و  دورگیمن  هک  تسا  یسک  ناشیا  زا  نآب و  دورگیم  هک  تسا  یسک  ناشیا  زا  و 
زا مرازیب  نم  منکیم و  نم  هچنآ  زا  دینارازیب  امـش  ناترادرک  تسار  امـش  رم  نم و  رادرک  تسارم  رم  وگب  سپ  ارت  دـندرک  بیذـکت  رگا  و 

(41  ) دینکیم امش  هچنآ 
دنشاب رگا  ار و  نارک  یناونشیم  وت  سپ  ایآ  وتب  درادیم  شوگ  هک  تسا  یسک  ناشیا  زا  و 

198 ص : نآرق ، همجرت 
(42  ) لقعب دنباین  هک 

(43  ) دننیب هن  هک  دنشاب  هچ  رگا  ار و  ناروک  ییامنیم  هار  وت  سپ  ایآ  وتب  دنکیم  هاگن  هک  تسا  یسک  ناشیا  زا  و 
(44  ) دننکیم ملظ  ناشاهدوخب  نامدرم  نکیل  يزیچ و  ار  نامدرم  دنکیمن  ملظ  ادخ  هک  یتسردب 

دندرک نایز  تقیقحب  دوخ  هنایم  دنراد  رگدکی  تخانـش  زور  زا  یتعاس  رگم  دـندرکن  گنرد  هک  ایوگ  ار  ناشیا  دـنک  رـشح  هک  يزور  و 
(45  ) ناگتفای تیاده  دندوبن  ار و  ادخ  يازج  تاقالم  دندرک  بیذکت  هک  نانآ 

رب تسا  هاوگ  ادـخ  سپ  ناشیا  تشگزاب  تسا  ام  يوسب  سپ  ارت  میناریمیم  اـی  ار  ناـشیا  میهدـیم  هدـعو  هچنآ  زا  یخرب  ارت  میئاـمنیم  اـی  و 
(46  ) دننکیم هچنآ 

(47  ) دنوشیمن هدرک  متس  ناشیا  تلادعب و  ناشیا  نایم  دوش  هدرک  مکح  ناشیا  لوسر  دمآ  نوچ  سپ  تسا  یلوسر  یتّما  ره  يارب  زا  و 
(48  ) نایوگتسار دیتسه  رگا  هدعو  نیا  دوب  دهاوخ  یک  دنیوگیم  و 

هن سپ  ناشیا  لجا  دمآ  نوچ  تسا  یلجا  یتّما  ره  يارب  زا  ادخ  تساوخ  هچنآ  رگم  ار  یعفن  هن  يررض و  دوخ  يارب  زا  متسین  کلام  وگب 
(49  ) تفرگ دنناوت  یشیپ  هن  یتعاس و  دننام  سپاو 

(50  ) ناراکهانگ نآ  زا  تساوخ  دنهاوخ  باتشب  ار  زیچ  هچ  يزور  ای  یماگنه  بش  شباذع  ار  امش  دیآ  رگا  دیهد  ربخ  وگب 
(51  ) دیتساوخیم باتشب  ار  نآ  دیدوب  قیقحتب  نونکا و  نآب  دیورگیم  دمآ  عوقوب  نوچ  سپ  ایآ 

(52  ) دیدرکیم بسک  هک  دیدوب  هچنآب  رگم  دیوشیم  هداد  ازج  ایآ  ار  دیواج  باذع  دیشچب  دندرک  متس  هک  ار  نانآ  رم  دوش  هتفگ  سپ 
ناگدننک  زجاع  امش  دیتسین  تسا و  ّقح  نآ  هک  مراگدرورپ  ّقحب  يرآ  وگب  نآ  تسا  ّقح  ایآ  هک  وت  زا  دنسرپیم  ربخ  و 

199 ص : نآرق ، همجرت 
(53)

نوچ ار  ینامیـشپ  دنتـشاد  هدیـشوپ  نآـب و  يداد  ادـف  هنیآ  ره  تسا  نیمز  رد  هچنآ  هدرک  متـس  هک  یـسفن  ره  يارب  زا  دوـبیم  هکنآ  رگا  و 
(54  ) دنوشیمن هدرکمتس  ناشیا  لدعب و  ناشنایم  دش  هدرک  مکح  ار و  باذع  دندید 

نیرتشیب نکیل  تسا و  ّقح  ادخ  هدعو  هک  یتسردب  دیشاب  هاگآ  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  تسار  ادخ  رم  هک  یتسردب  دیـشاب  هاگآ 
(55  ) دننادیمن ناشیا 

(56  ) دیدرگیم زاب  وا  يوسب  دناریمیم و  دنکیم و  هدنز  وا 
(57  ) ناگدنورگ يارب  زا  یتمحر  تیاده و  تسا و  اههنیس  رد  هچنآ  يارب  یئافش  ناتراگدرورپ و  زا  يدنپ  ناتدمآ  تقیقحب  نامدرم  يا 

(58  ) دننکیم عمج  هچنآ  زا  تسا  رتهب  نآ  دنوش  داش  دیاب  سپ  نآب  سپ  شتمحرب  ادخ و  مرکب  وگب 
ای امش  يارب  داد  تصخر  ادخ  ایآ  وگب  یلالح  یمارح و  نآ  زا  دیدینادرگ  سپ  يزور  زا  امش  يارب  ادخ  داتسرف  ورف  هچنآ  دیهد  ربخ  وگب 

(59  ) دیدنبیم غورد  ادخ  رب 
نیرتشیب نکیل  نامدرم و  رب  تسا  مرک  بحاص  هنیآ  ره  ادخ  هک  یتسردب  تمایق  زور  ار  غورد  ادخ  رب  دندنبیم  هک  نانآ  نامگ  تسیچ  و 

(60  ) دننکیمن رکش  ناشیا 
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دینکیم عورش  هک  یماگنه  ناهاوگ  امش  رب  میشاب  هکنآ  رگم  يراک  چیه  دینکن  یندناوخ و  چیه  نآ  زا  یناوخن  يرما و  رد  وت  یـشاب  هن  و 
تـسا یباتک  رد  رگم  رتگرزب  هن  نآ و  زا  رتکچوک  هن  نامـسآ و  رد  هن  نیمز و  رد  هّرذ  نزو  مه  تراگدرورپ  زا  دـنامیمن  ناـهنپ  نآ و  رد 

(61  ) نشور
ادخ ناتسود  هک  دیشاب  هاگآ 

200 ص : نآرق ، همجرت 
(62  ) دنوشیم كانهودنا  ناشیا  هن  ناشیا و  رب  یسرت  دشابن 
(63  ) دندرکیم يراکزیهرپ  هک  دندوب  دندیورگ و  هک  نانآ 

(64  ) گرزب یبایماک  نآ  تسنآ  ار  ادخ  نانخس  رم  یلیدبت  تسین  ترخآ  رد  ایند و  یناگدنز  رد  تراشب  تسا  ار  ناشیا  رم 
(65  ) اناد ياونش  تسوا  یگمه  تسار  ادخ  رم  تّزع  هک  یتسردب  ناشیا  راتفگ  ارت  دنک  نیکهودنا  دیابن  و 

ادخ ریغ  زا  دـنناوخیم  هک  نانآ  دـننکیمن  يوریپ  تسا و  نیمز  رد  هک  ره  اهنامـسآ و  رد  هک  ره  تسار  ادـخ  رم  هک  یتسردـب  دیـشاب  هاگآ 
(66  ) دنیوگیم غورد  هکنآ  رگم  ناشیا  دنتسین  ار و  نامگ  رگم  دننکیمن  يوریپ  ار  ناکیرش 

يارب زا  تسا  اـهتیآ  هنیآ  ره  نآ  رد  هک  یتسردـب  هدـنهد  شنیب  ار  زور  نآ و  رد  دـیریگ  مارآ  اـت  ار  بش  امـش  يارب  دـینادرگ  هک  تـسوا 
(67  ) دنونشیم هک  یعمج 

چیه امـش  دزن  تسین  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  تسار  وا  رم  زاینیب  تسا  وا  ار  شیکاپ  مناد  يدنزرف  ادخ  تفرگ  دـنتفگ 
(68  ) دینادیمن هچنآ  ادخ  رب  دییوگیم  ایآ  نیاب  یتّجح 

(69  ) دنوشیمن راکتسر  ار  غورد  ادخ  رب  دندنبیم  هک  نانآ  هک  یتسردب  وگب 
(70  ) دندشیم رفاک  هک  ناشندوبب  تخس  باذع  ار  ناشیا  میناشچیم  سپ  ناشیا  تشگزاب  تسا  ام  يوسب  سپ  ایند  رد  تسا  یشّیعت  هیام 
ادخ ياهتیآب  منداد  دنپ  متماقا و  امـش  رب  دشاب  هدمآ  میظع  هک  دشاب  رگا  نم  موق  يا  ار  شموقرم  تفگ  نوچ  حون  ربخ  ناشیا  رب  ناوخب  و 

شراذگ سپ  هودنا  ای  هدیـشوپ  امـش  رب  ناتراک  دشاب  هک  دیابن  سپ  ار  ناتنازابنا  ار و  ناتراک  دـیروآ  درگ  سپ  مدرک  لّکوت  ادـخ  رب  سپ 
(71  ) ارم دیهدم  تلهم  نم و  يوسب  دیهد 

دیدرک ضارعا  رگا  سپ 
201 ص : نآرق ، همجرت 

(72  ) ناناملسم زا  مشاب  هک  مدش  هدومرف  ادخ و  رب  رگم  نم  دزم  تسین  يدزم  چیه  امش  زا  متساوخن  سپ 
بیذکت هک  ار  اهنآ  میدرک  قرغ  نانیشناج و  ار  ناشیا  میدرک  یتشک و  رد  وا  اب  دوب  هک  ره  ار و  وا  میدیناهر  سپ  شدندرک  بیذکت  سپ 

(73  ) ناگدش هداد  میب  راک  ماجنا  دوب  هنوگچ  رگنب  سپ  ار  ام  ياهتیآ  دندرک 
زا ار  نآ  دندرک  بیذکت  هچنآب  دـنورگب  هک  دـندوبن  سپ  اهتیآب  ار  ناشیا  دـندمآ  سپ  ناشموق  يوسب  نالوسر  وا  دـعب  زا  میتخیگنارب  سپ 

(74  ) ناگدننک يّدعت  ياهلد  رب  میهنیم  رهم  نینچمه  شیپ 
یهورگ دـندوب  دـندرک و  یـشکرس  سپ  اـم  ياـهتیآب  شتعاـمج  نوـعرف و  يوـسب  ار  نوراـه  یـسوم و  ناـشیا  دـعب  زا  میتـخیگنا  رب  سپ 

(75  ) ناراکهانگ
(76  ) راکشآ تسیرحس  هنیآ  ره  نیا  هک  یتسردب  دنتفگ  ام  دزن  زا  ّقح  ار  ناشیا  دمآ  نوچ  سپ 

(77  ) نارگوداج دنوشیمن  راگتسر  نیا و  تسا  رحس  ایآ  ار  امش  دمآ  نوچ  ار  ّقح  رم  دییوگیم  ایآ  یسوم  تفگ 
امـش رم  ام  میتسین  نیمز و  رد  یگرزب  ار  ود  امـش  رم  دشاب  ار و  دوخ  ناردپ  نآ  رب  میتفای  هچنآ  زا  ار  ام  ینادرگب  ات  ار  ام  يدمآ  ایآ  دنتفگ 

(78  ) ناگدنورگ ار  ود 
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(79  ) ار ییاناد  رحاس  ره  نم  دزن  دیروایب  نوعرف  تفگ  و 
(80  ) ناگدنزادنا دیئامش  هچنآ  دیزادنیب  یسوم  ار  ناشیا  رم  تفگ  نارحاس  دندمآ  نوچ  سپ 

ادخ هک  یتسردب  ار  نآ  دنک  لطاب  هک  دشاب  دوز  ادخ  هک  یتسردـب  تسا  رحـس  ار  نآ  دـیدروآ  هچنآ  یـسوم  تفگ  دـنتخادنا  نوچ  سپ 
(81  ) ار ناگدننک  داسف  راک  درواین  ناماسب 

(82  ) ناراکهانگ دنشاب  هتشاد  شوخان  هچ  رگا  شتاملکب و  ار  ّقح  ادخ  دنادرگیم  تباث  و 
سپ 

202 ص : نآرق ، همجرت 
نوعرف هک  یتسردب  ار و  ناشیا  دنک  تسایس  هک  ناشدوخ  تعامج  نوعرف و  زا  یـسرت  رب  شموق  زا  ینادنزرف  رگم  یـسومب  درواین  نامیا 

(83  ) ناراک فارسا  زا  هنیآ  ره  دوب  وا  هک  یتسردب  نیمز و  رد  دوب  بلاغ  هنیآ  ره 
(84  ) ناداقنم دیتسه  رگا  دینک  لّکوت  وا  رب  سپ  ادخب  دیاهدروآ  نامیا  دیتسه  رگا  نم  موق  يا  یسوم  تفگ  و 

(85  ) ناراکمتس هورگ  يارب  زا  هنتف  ار  ام  نادرگم  ام  راگدرورپ  میدرک  لّکوت  ادخ  رب  دنتفگ  سپ 
(86  ) نارفاک هورگ  زا  دوخ  تمحرب  ار  ام  هد  تاجن  و 

هلبق و ار  دوخ  ياههناخ  دینادرگب  اههناخ و  رـصمب  ناتموق  يارب  زا  دیریگ  تشگزاب  ياج  هک  شردارب  یـسوم و  يوسب  ام  میدرک  یحو  و 
(87  ) ار ناگدنورگ  هد  هدژم  ار و  زامن  دیراد  ياپ  رب 

ات ام  راگدرورپ  ایند  یناگدـنز  رد  ییاهلام  یگتـسارآ و  هیام  ار  شتعامج  نوعرف و  هداد  وت  هک  یتسردـب  اـم  راـگدرورپ  یـسوم  تفگ  و 
باذـع نآ  دـننیب  هب  ات  دـنراین  نامیا  سپ  ناشاهلد  رب  ریگتخـس  ناشاهلام و  رب  نک  وحم  يارجا  ام  راـگدرورپ  وت  هار  زا  دـننادرگ  هارمگ 

(88  ) ار كاندرد 
(89  ) دننادیمن هک  ار  نانآ  هار  دیورم  یپ  زا  دیشاب و  تباث  سپ  امش  ياعد  دش  هدرک  تباجا  قیقحتب  تفگ 

قرغ شتفایرد  نوچ  ات  يّدـعت  متـس و  يور  زا  شیاهرگـشل  نوعرف و  ار  ناشیا  دیـسر  یپ  زا  سپ  اـیرد  زا  ار  لیئارـسا  ینب  میدـینارذگ  و 
(90  ) مناداقنم زا  نم  بوقعی و  نادنزرف  واب  دندیورگ  هکنآ  رگم  یهلا  تسین  هک  مدروآ  نامیا  تفگ 

(91  ) ناگدننک داسف  زا  يدوب  شیپ و  يدرک  ینامرفان  قیقحتب  نونکا و 
ارت يدنلب  عضومب  میزادنایم  زورما  سپ 

203 ص : نآرق ، همجرت 
(92  ) دنناربخیب هنیآ  ره  ام  ياهتیآ  زا  نادرم  زا  يرایسب  هک  یتسردب  یتیآ و  تدوخ  زا  دعب  ناسک  يارب  یشاب  ات  تندبب 

ار ناشیا  دـمآ  ات  دـندرکن  فالتخا  سپ  اـههزیکاپ  زا  ار  ناـشیا  میداد  يزور  بوخ و  یلزنم  رد  ار  لیئارـسا  ینب  میدروآ  دورف  تقیقحب  و 
(93  ) دندرکیم فالتخا  نآ  رد  دندوب  هچنآ  رد  تمایق  زور  ناشنایم  دنکیم  مکح  وت  راگدرورپ  هک  یتسردب  ملع 

زا ّقـح  ارت  دـمآ  قـیقحتب  وـت  زا  شیپ  ار  باـتک  دـنناوخیم  هک  اـهنآ  زا  سرپـب  سپ  وـتب  میداتـسرف  ورف  هچنآ  زا  یّکـش  رد  یـشاب  رگا  سپ 
(94  ) ناگدننک ّکش  زا  شابم  سپ  تراگدرورپ 

(95  ) ناراکنایز زا  دوب  یهاوخ  سپ  ادخ  ياهتیآ  دندرک  بیذکت  هک  اهنآ  زا  هّتبلا  شابم  و 
(96  ) دروآ دنهاوخن  نامیا  وت  راگدرورپ  هملک  ناشیا  رب  دش  مزال  هک  نانآ  هک  یتسردب 

(97  ) ار دردرپ  باذع  دننیب  هب  هکنآ  ات  یتیآ  ره  ار  ناشیا  دشاب  هدمآ  رگا  و 
ناشیا زا  میدرک  عفد  دـندیدرگ  نوچ  سنوی  موق  رگم  شناـمیا  ار  نآ  دـشاب  هدرک  یعفن  سپ  دـشاب  هدروآ  ناـمیا  هک  هیرق  دوبن  ارچ  سپ 

(98  ) یتقو ات  ار  ناشیا  میدرک  رادروخ  رب  ایند و  یگدنز  رد  ار  ییاوسر  باذع 
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دنشاب ات  ار  نامدرم  ینکیم  هارکا  وت  سپ  ایآ  مامت  اهنآ  همه  تسا  نیمز  رد  هک  ره  دوب  هدیورگ  هنیآ  ره  وت  راگدرورپ  دوب  هتـساوخ  رگا  و 
(99  ) ناگدنورگ

(100  ) دنباییمن هک  اهنآ  رب  ار  یکاپان  دنادرگیم  ادخ و  يروتسدب  رگم  دورگب  هک  ار  یسفن  رم  دزسن  و 
(101  ) دنورگیمن هک  یهورگ  زا  ناگدننک  میب  اهتیآ و  دنکیمن  تیافک  نیمز و  اهنامسآ و  رد  تسیچ  هک  دیرگنب  وگب 

دنربیم راظتنا  ایآ  سپ 
204 ص : نآرق ، همجرت 

(102  ) منارظتنم زا  امش  اب  نم  هک  یتسردب  دیشاب  رظتنم  سپ  وگب  ناشیا  زا  شیپ  دنتشذگ  هک  نانآ  ياهزور  دننام  رگم 
(103  ) ار ناگدنورگ  میهد  تاجن  هک  ام  رب  یندوب  تباث  تسا  نینچمه  دندیورگ  هک  اهنآ  ار و  نامنالوسر  میناهریم  سپ 

دناریمیم هک  ار  ییادخ  متسرپیم  نکیل  ادخ و  ریغ  زا  دیتسرپیم  هک  ار  نانآ  متسرپیمن  سپ  نم  نید  زا  ّکش  رد  دیـشاب  رگا  نامدرم  يا  وگب 
(104  ) ناگدنورگ زا  مشاب  هک  مدش  هدومرف  ار و  امش 

(105  ) ناگدنروآ كرش  زا  هّتبلا  شابن  يارگ و  قح  نید  يارب  ار  تهج  نادرگ و  تسار  هکنیا  و 
زا دوب  یهاوخ  ماگنه  نیا  رد  وت  هک  یتسردب  سپ  يدرک  رگا  سپ  ارت  دـناسریمن  ررـض  ارت و  دـشخبیمن  عفن  هچنآ  ادـخ  ریغ  زا  ناوخم  و 

(106  ) ناراکمتس
ار وا  لضف  رم  هدننک  عنم  دشابن  سپ  يریخ  وتب  دهاوخ  رگا  وا و  رگم  ار  نآ  رم  هدننک  عفد  تسین  سپ  يررـضب  ادـخ  ارت  دـنک  ّسم  رگا  و 

(107  ) نابرهم هدنزرمآ  تسا  وا  شناگدنب و  زا  دهاوخیم  هک  رهب  ار  نآ  دناسریم 
يارب تفای  تیادـه  هک  تسین  نیا  زج  سپ  تفاـی  تیادـه  هک  یـسک  سپ  ناـتراگدرورپ  زا  ّقح  ار  امـش  دـمآ  تقیقحب  ناـمدرم  يا  وگب 

(108  ) راذگراک امش  رب  نم  متسین  دوخ و  رب  دوشیم  هارمگ  تسین  نیا  زج  سپ  دش  هارمگ  هک  ره  شدوخ و 
(109  ) ناگدننک مکح  نیرتهب  تسا  وا  ادخ و  دنک  مکح  هکنآ  ات  نک  ربص  وت و  يوسب  دوشیم  یحو  هچنآ  نک  يوریپ  و 

ۀیآ نورشع  ثالث و  ۀئام و  یه  ۀیّکم و  دوه  ةروس 

نآرق 242  همجرت 
نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مانب 

205 ص : نآرق ، همجرت 
(1  ) هاگآ رادرک  تسرد  دزن  زا  دش  هداد  لیصفت  سپ  شیاهتیآ  هدینادرگ  مکحم  هک  تسیباتک 

(2  ) ماهدنهد هدژم  هدننک و  میب  نآ  زا  ار  امش  رم  نم  هک  یتسردب  ار  ادخ  رگم  دیتسرپن  هک 
هدربمان یتّدم  ات  وکین  يرادروخرب  ار  امـش  دـنک  رادروخرب  هک  وا  يوسب  دـینک  تشگزاب  سپ  ناتراگدرورپ  زا  دـیهاوخ  شزرمآ  هکنآ  و 

(3  ) گرزب زور  باذع  زا  امش  رب  مسرتیم  نم  هک  یتسردب  سپ  دینادرگور  رگا  شلضف و  ار  یلضف  بحاص  ره  دهدیم  هدش و 
(4  ) تسا اناوت  زیچ  همه  رب  وا  امش و  تشگزاب  تسا  ادخ  يوسب 

ار دوخ  ياههماج  دنـشکیم  رـس  رب  هک  یماگنه  دیـشاب  هاگآ  وا  زا  دـنراد  هدیـشوپ  ات  ار  ناشاههنیـس  دـنهدیم  نکـش  اهنآ  هک  دیـشاب  هاگآ 
(5  ) اههنیس تاذب  تسا  اناد  وا  هک  یتسردب  دننکیم  راکشآ  هچنآ  دنرادیم و  ناهنپ  هچنآ  دنادیم 

(6  ) نشور یباتک  رد  دشاب  یگمه  ار  شهاگتناما  ار و  شهاگرارق  دنادیم  شیزور و  تسا  ادخ  رب  رگم  نیمز  رد  هدبنج  چیه  تسین  و 
رگا رادرک و  رد  دیرتوکین  ناتمادک  هک  ار  امش  دیامزایب  ات  بآ  رب  وا  شرع  دوب  زور و  شش  رد  ار  نیمز  اهنامـسآ و  دیرفآ  هک  تسا  وا  و 

راکـشآ يوداج  رگم  نیا  تسین  دندش  رفاک  هک  نانآ  دنیوگ  هنیآ  ره  گرم  سپ  زا  ناگدش  هتخیگنا  رب  دیـشاب  امـش  هک  یتسردب  دیئوگب 
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(7)
هک يزور  دیـشاب  هاگآ  ار  نآ  تشادزاب  هچ  دنیوگیم  هنیآ  ره  هدش  هدرمـش  یتّدـم  ات  ار  باذـع  ناشیا  زا  میزادـنا  سپ  زاب  رگا  هنیآ  ره  و 

(8  ) دندرکیم ءازهتسا  نآب  هک  دندوب  هچنآ  ناشیاب  دمآ  دورف  ناشیا و  زا  هدینادرگ  دش  دهاوخن  ار  ناشیا  دیایب 
ار نآ  میرادرب  سپ  یتمحر  دوخ  زا  ار  ناسنا  میناشچب  رگا  هنیآ  ره  و 

206 ص : نآرق ، همجرت 
(9  ) تسا ساپسان  دیمون و  هنیآ  ره  وا  هک  یتسردب  وا  زا 

وا هک  یتسردب  نم  زا  اهیدب  تفر  هک  هّتبلا  دیوگیم  هنیآ  ره  ار  وا  درک  ّسم  هک  یجنر  یتخـس  زا  سپ  یتمعن  ار  وا  میناشچب  رگا  هنیآ  ره  و 
(10  ) تسا هدنزان  نامداش  هنیآ  ره 

(11  ) گرزب يدزم  شزرمآ و  تسا  ار  ناشیا  رم  اهنآ  هتسیاش  ياهراک  دندرک  دندرک و  ربص  هک  نانآ  رگم 
رب دشن  هداتسرف  ارچ  دنیوگیم  هک  تاهنیـس  نآب  دوشیم  گنت  وتب و  دوشیم  هداتـسرف  یحو  هچنآ  زا  یخرب  یـشاب  هدننک  كرت  وت  دیاش  سپ 

(12  ) تسا لیکو  يزیچ  همه  رب  ادخ  هدننک و  میب  وت  هک  تسین  نیا  زج  هتشرف  وا  رب  دماین  ای  یجنگ  وا 
دیتسه رگا  ادخ  زج  زا  دیناوت  ار  هک  ره  دیناوخب  اهدش و  هتفاب  رب  نآ  دننام  هروس  هد  دیروایب  سپ  وگب  ار  نآ  هتـسب  رب  غوردـب  دـنیوگیم  ای 

(13  ) نایوگتسار
امـش ایآ  سپ  وا  رگم  ییادخ  تسین  هکنآ  تسا و  ادخ  ملعب  دش  هداتـسرف  ورف  هچنآ  هک  دـینادب  سپ  ار  امـش  رم  دـندرکن  تباجا  رگا  سپ 

(14  ) دیناداقنم
دنوشن هدرک  مک  نآ  رد  ناشیا  نآ و  رد  ار  ناشاهرادرک  ناشیاب  میهدیم  مامت  ار  نآ  تنیز  ایند و و  یگدنز  دهاوخب  هک  دـشاب  هک  یـسک 

(15)
(16  ) دندرکیم هک  دندوب  هچنآ  تسا  زیچان  نآ و  رد  دندرک  هچنآ  دش  دوبان  شتآ و  رگم  ترخآ  رد  ار  ناشیا  رم  تسین  هک  دننانآ  اهنآ 

هورگ نآ  یتمحر  اوشیپ و  یـسوم  باتک  شـشیپ  زا  نآ و  زا  يدـهاش  ار  نآ  دـناوخب  شراگدرورپ و  زا  هنّیب  رب  دـشاب  هک  یـسک  سپ  اـیآ 
نآ هک  یتسردـب  نآ  زا  یّکـش  رد  شابم  سپ  تسا  وا  هاگدـعو  شتآ  سپ  نمـشد  ياههورگ  زا  نآب  دوشیم  رفاک  هک  ره  نآب و  دـنورگیم 

تراگدرورپ  زا  تسا  ّقح 
207 ص : نآرق ، همجرت 

(17  ) دنورگیمن نامدرم  رثکا  نکیل  و 
هک دننانآ  هورگنیا  ناهاوگ  دنیوگ  ناشراگدرورپ و  رب  دنوشیم  هدرک  ضرع  اهنآ  ار  غورد  ادـخ  رب  تفاب  رب  هکنآ  زا  رتراکمتـس  تسیک  و 

(18  ) ناراکمتس رب  تسا  ادخ  تنعل  دیشاب  هاگآ  ناشراگدرورپ  رب  دنتسب  غورد 
(19  ) نارفاک ناشیا  ترخآب  دنناشیا  جک و  ار  نآ  دنهاوخیم  ادخ و  هار  زا  دنرادیم  زاب  هک  نانآ 

هک دنتسین  باذع  ناشیا  يارب  دوشیم  هدرک  فعاضم  ناتسود  چیه  ادخ  زج  زا  ار  ناشیا  رم  دشابن  نیمز و  رد  ناگدننک  زجاع  دنـشابن  اهنآ 
(20  ) دننیب هب  هک  دنتسین  ندینش و  دنناوتب 

(21  ) دنتسبیم غورد  هک  دندوب  هچنآ  ناشیا  زا  دشمگ  دوخ و  ياهسفن  رب  دندرک  نایز  هک  دننانآ  هورگ  نآ 
(22  ) نارتراکنایز دنناشیا  ترخآ  رد  ناشیا  هک  یتسردب  تسا  راچان 

نآ رد  ناـشیا  دنتـشهب  لـها  هورگ  نآ  ناـشراگدرورپ  يوـسب  دـندیمرآ  هتـسیاش و  ياـهراک  دـندرک  دـندیورگ و  هک  اـهنآ  هک  یتسردـب 
(23  ) دننادیواج

(24  ) دیریگیمن دنپ  سپ  ایآ  لثمب  دنشابیم  ناسکی  ایآ  تسا  اونش  انیب و  رک و  روک و  نوچ  هورگ  ود  نآ  لثم 
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(25  ) منشور هدننک  میب  ار  امش  رم  نم  هک  یتسردب  شموق  يوسب  ار  حون  میداتسرف  تقیقحب  و 
(26  ) كاندرد يزور  باذع  زا  امش  رب  مسرتیم  نم  هک  یتسردب  ار  ادخ  رگم  دیتسرپن  هکنیا 

نانآ رگم  ارت  دنـشاب  هدرک  يوریپ  هک  ارت  مینیبیمن  ام و  دننام  یناسنا  رگم  ارت  مینیبیمن  شموق  زا  دندش  رفاک  هک  یعمج  نآ  دـنتفگ  سپ 
دنناشیا هک 

208 ص : نآرق ، همجرت 
(27  ) نایوگغورد ار  امش  میربیم  نامگ  هکلب  یتدایز  چیه  دوخ  رب  ار  امش  رم  مینیبیمن  هشیدنا و  ءدبم  رد  ام  ناگیامورف 

ربج ایآ  امـش  رب  دـشاب  هدیـشوپ  سپ  شدزن  زا  یتمحر  ارم  دـشاب  هداد  مراگدرورپ و  زا  یتّجح  رب  مشاب  رگا  دـیهد  ربخ  نم  موق  يا  تفگ 
(28  ) ناگدنراد شوخان  ار  نآ  رم  دیشاب  امش  نآب و  ار  امش  منک 

تاقالم دنناشیا  هک  یتسردب  دندیورگ  هک  نانآ  هدننار  نم  متسین  ادخ و  رب  رگم  نم  دزم  تسین  یلام  نآ  رب  امش  زا  مبلطیمن  نم  موق  يا  و 
(29  ) نانادان هورگ  ناتمینیبیم  نکیل  ناشادخ و  ناگدننک 

(30  ) دیریگیمن دنپ  سپ  ایآ  ار  ناشیا  منارب  رگا  ادخ  زا  ارم  دنک  يرای  هک  تسیک  نم  موق  يا  و 
ار ناشیا  رم  میوگیمن  ماهتـشرف و  نم  هک  یتسردب  میوگیمن  ار و  بیغ  منادیمن  ادـخ و  ياههنازخ  تسا  نم  دزن  هک  ار  امـش  رم  میوگیمن  و 

تـسا ناشیا  ياهـسفن  رد  هچنآب  تسا  رتاناد  ادـخ  يریخ  ادـخ  ار  ناشیا  دـهدن  زگره  هک  امـش  ياهمـشچ  درگنیم  ناـشیا  رد  يراوخب  هک 
(31  ) مشاب دوخ  رب  ناراکمتس  زا  هاگ  نآ  نم  هک  یتسردب 

زا یتـسه  رگا  يداد  هدـعو  هچنآ  اـمب  رواـیب  سپ  اـم  اـب  ار  لادـج  يدـینادرگ  رایـسب  سپ  يدرک  هلداـجم  اـم  اـب  قیقحتب  حوـن  يا  دـنتفگ 
(32  ) نایوگتسار

(33  ) ناگدننک زجاع  دیتسین  دهاوخ و  رگا  ادخ  ار  نآ  امشب  دروآ  هک  تسین  نیا  زج  تفگ 
راگدرورپ تسا  وا  ار  امش  دنادرگ  بیاغ  هک  ادخ  دشاب  هتـساوخ  رگا  ار  امـش  مهد  دنپ  هک  مهاوخ  رگا  منداد  دنپ  ار  امـش  دهدیمن  دوس  و 

(34  ) دیدرگیم زاب  وا  يوسب  امش و 
(35  ) دینکیم هانگ  هچنآ  زا  مرازیب  نم  نم و  هانگ  لابو  تسنم  رب  سپ  ار  نآ  مشاب  هتفاب  رب  رگا  وگب  ار  نآ  هتفاب  رب  دنیوگیم  هکلب 

نامیا  هک  حون  يوسب  دش  هدرک  یحو  و 
209 ص : نآرق ، همجرت 

(36  ) دننکیم هک  دنتسه  هچنآب  شابم  نیگهودنا  سپ  هدروآ  نامیا  هک  یتسردب  هکنآ  رگم  زگره  تموق  زا  دروآ  دنهاوخن 
(37  ) دنناگدش قرغ  ناشیا  هک  یتسردب  دندرک  متس  هک  اهنآ  هرابرد  ارم  نکم  تساوخ  رد  ام و  یحو  ام و  تشادهاگنب  ار  یتشک  زاسب  و 

یتسردب سپ  ام  اب  دینک  ءازهتسا  رگا  تفگ  وا  رب  دندرک  ءازهتسا  شموق  زا  یتعامج  وا  رب  يدنتشذگب  هک  هاگ  ره  ار و  یتشک  تخاسیم  و 
(38  ) دینکیم ءازهتسا  هک  نانچ  مه  امشب  مینکیم  ءازهتسا  زین  ام  هک 

(39  ) میاد یباذع  وا  رب  دیآ  دورف  ار و  وا  دنادرگ  اوسر  هک  یباذع  ار  وا  دیآ  هک  ار  سک  نآ  دینادب  هک  دشاب  دوز  سپ 
وا رب  هتفرگ  یـشیپ  هکنآ  رگم  ار  تناسک  ات و  ود  هدام  رن و  ره  زا  یتشک  رد  رادرب  میتفگ  رونت  نآ  دیـشوج  رب  ام و  نامرف  دمآ  هک  یتقو  ات 

(40  ) یکدنا رگم  وا  اب  دندوب  هدیورگن  هدیورگ و  هک  ره  رادرب  زین  ام و  راتفگ 
(41  ) تسنابرهم هدنزرمآ  مراگدرورپ  هک  یتسردب  شنتشادزاب  تقو  شندنار و  تقو  رد  ادخ  مانب  نآ  رد  دیوش  راوس  تفگ  و 

راوس نم  كرـسپ  يا  هک  یتشک  زا  هرانک  رد  دوب  ار و  شرـسپ  حون  داد  زاوآ  اههوک و  نوچ  دوب  هک  اهجوم  نایم  رد  ار  ناشیا  دربیم  نآ  و 
(42  ) نارفاک اب  شابم  ام و  اب  وش 

دـشخبب و هک  ار  نآ  رگم  ادـخ  نامرف  زا  زورما  هدـنرادهاگن  تسین  تفگ  بآ  زا  ارم  دراد  هاگن  هک  یهوکب  مرب  هانپ  هک  مشاـب  دوز  تفگ 
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(43  ) ناگدش قرغ  زا  دش  سپ  جوم  ناشنایم  دش  لیاح 
هوک رب  تفرگ  رارق  راک و  دش  هدراذـگ  بآ و  دـش  هدرک  مک  ار و  تبآ  ریگ  زاب  نامـسآ  يا  ار و  دوخ  بآ  رب  ورف  نیمز  يا  دـش  هتفگ  و 

(44  ) ار ناراکمتس  هورگ  رم  داب  تمحر  زا  يرود  دش  هتفگ  يدوج و 
نم  راگدرورپ  يا  تفگ  سپ  ار  شراگدرورپ  حون  دناوخ  رب  و 

210 ص : نآرق ، همجرت 
(45  ) یناگدننک مکح  نیرتهدننک  مکح  وت  تسا و  ّقح  وت  هدعو  هک  یتسردب  تسا و  نم  ناسک  زا  مرسپ  هک  یتسردب 

ارت رم  تسین  هچنآ  نم  زا  هاوخم  سپ  دوب  هتـسیاشان  يرادرک  بحاص  وا  هک  یتسردـب  وت  ناـسک  زا  تسین  وا  هک  یتسردـب  حون  يا  تفگ 
(46  ) نانادان زا  یشاب  هک  ارت  مهدیم  دنپ  نم  هک  یتسردب  شناد  نآب 

ینکن محر  ارم و  يزرماین  رگا  یشناد و  نآب  ارم  تسین  هچنآ  وت  زا  منک  لاؤس  هک  وتب  مربیم  هانپ  نم  هک  یتسردب  نم  راگدرورپ  يا  تفگ 
(47  ) ناراکنایز زا  مشاب  ارم 

ناشمینک رادروخرب  هک  دندنچ  یتّما  دنا و  وت  اب  هک  اهنآ  زا  دـنچ  یهورگ  رب  وت و  رب  اهتکرب  ام و  زا  یمالـسب  يآ  دورف  حون  يا  دـش  هتفگ 
(48  ) كاندرد یباذع  ام  زا  ار  ناشیا  دسرب  سپ 

ربص سپ  یحو  زا  شیپ  تموق  هن  دوخ و  يدوخب  وت  ار  نآ  ینادب  هک  وت  يدوبن  وت  يوسب  ار  نآ  مینکیم  یحو  تسا  ناهن  ياهربخ  زا  نیا 
(49  ) تسا ار  ناراکزیهرپ  رم  کین  ماجنا  هک  یتسردب  نک 

ارتفا رگم  امـش  دیتسین  وا  زج  ییادخ  چیه  زا  ار  امـش  رم  تسین  ار  ادخ  دیتسرپب  نم  موق  يا  تفگ  ار  دوه  ناشردارب  داع  موقب  میداتـسرف  و 
(50  ) ناگدننک

(51  ) لقعب دیباییمن  رد  سپ  ایآ  ارم  دیرفایب  هکنآ  رب  رگم  نم  دزم  تسین  يدزم  نآ  رب  امش  زا  مبلطیمن  نم  موق  يا 
ار امش  دیازفیب  یپ و  رد  یپ  ناراب  امـش  رب  نامـسآ  زا  دتـسرف  ات  وا  يوسب  دینک  هبوت  سپ  ناتراگدرورپ  زا  دیهاوخ  شزرمآ  نم  موق  يا  و 

(52  ) ناهانگ رب  دینک  رارصا  هک  یلاح  رد  دینکم  ضارعا  امش و  تّوق  اب  یتّوق 
(53  ) ناگدنورگ ارت  رم  ام  میتسین  وت و  راتفگ  زا  ار  دوخ  نایادخ  ناگدنراذگاو  ام  میتسین  نشور و  یتّجح  امب  يدرواین  دوه  يا  دنتفگ 

تفگ  يدبب  ام  نایادخ  یخرب  ارت  دناهدیناسر  هکنآ  رگم  میئوگیمن 
211 ص : نآرق ، همجرت 

(54  ) دیروآیم كرش  هچنآ  زا  مرازیب  نم  هک  دیشاب  هاوگ  ار و  ادخ  مریگیم  هاوگ  نم  هک  یتسردب 
(55  ) ارم دیهدم  تلهم  سپ  همه  نمب  دینک  رکم  سپ  وا  زج  زا 

ار وا  یناشیپ  يوم  تسا  هدـنریگ  وا  هک  رگم  هدـنبنج  چـیه  تسین  تسا  امـش  نم و  راگدرورپ  هک  ادـخ  رب  مدرک  لّـکوت  نم  هک  یتسردـب 
(56  ) تسا تسار  هار  رب  نم  راگدرورپ  هک  یتسردب 

یهورگ نم  راگدرورپ  دنادرگ  نیشناج  امش و و  يوسب  نآب  مدش  هداتـسرف  هچنآ  ار  امـش  میدیناسر  تقیقحب  سپ  دینک  ضارعا  رگا  سپ 
(57  ) تسا نابهگن  يزیچ  همه  رب  نم  راگدرورپ  هک  یتسردب  يزیچ  ار  وا  دناسریمن  ررض  امش و  ریغ  ار 

(58  ) تشرد باذع  زا  ار  ناشیا  میدیناهر  ام و  زا  یتمحرب  وا  اب  دندوب  هدیورگ  هک  نانآ  ار و  دوه  میدیناهر  ام  نامرف  دمآ  نوچ  و 
ریذپان قح  شکرـس  ره  نامرف  دندرک  يوریپ  ار و  وا  ناربمغیپ  دـندرک  ینامرفان  ار و  ناشراگدرورپ  ياهتیآ  دـندرک  راکنا  دوه  موق  نیا  و 

(59  ) ار
داب كاله  دیـشاب  هاگآ  ار  ناشراگدرورپ  دندش  رفاک  داع  هک  یتسردب  دیـشاب  هاگآ  تمایق  زور  ار و  تنعل  ایند  نیا  رد  دندش  دروآ  یپ  و 

(60  ) دندوه موق  هک  ار  داع  رم 
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داد رمع  نیمز و  زا  ار  امـش  دیرفآ  وا  وا  زج  ییادخ  چیه  ار  امـش  تسین  ار  ادخ  دیتسرپب  موق  يا  تفگ  ار  حـلاص  ناشردارب  دومث  يوسب  و 
تـسا هدـننک  تباجا  تسکیدزن و  نم  راگدرورپ  هک  یتسردـب  وا  يوسب  دـینک  تشگزاب  سپ  وا  زا  دـیهاوخ  شزرمآ  سپ  نآ  رد  ار  امش 

(61)
دندـیتسرپیم ار  هچنآ  میتسرپب  هکنآ  زا  ار  ام  ینکیم  یهن  اـیآ  نیا  زا  شیپ  هدـش  هتـشاد  دـیما  اـم  رد  يدوب  هک  یتسردـب  حـلاص  يا  دـنتفگ 

(62  ) تسا هدنزادنا  دب  نامگب  یکشنا  هک  نآب  ار  ام  یناوخیم  هچنآ  زا  میکش  رد  هنیآ  ره  ام  هک  یتسردب  ام و  ناردپ 
یتمحر  شدوخ  زا  ارم  دشاب  هداد  مراگدرورپ و  زا  یتّجح  رب  مشاب  رگا  ارم  دیهد  ربخ  موق  يا  تفگ 

212 ص : نآرق ، همجرت 
(63  ) يراکنایز تبسن  زج  ارم  دوزفا  دیهاوخن  سپ  ار  وا  منک  ینامرفان  رگا  ادخ  زا  ارم  دنک  يرای  هک  تسیک  سپ 

ار امـش  تفرگ  دهاوخ  سپ  يدبب  شدینکم  ّسم  ادخ و  نیمز  رد  دروخب  شدیراذگب  سپ  تسا  یتیآ  ار  امـش  رم  ادخ  هقان  نیا  موق  يا  و 
(64  ) کیدزن یباذع 

(65  ) غورد ریغب  تسیاهدعو  نآ  زور  هس  ناتاهناخ  رد  دینک  نتسیز  تفگ  سپ  ار  وا  دندرک  یپ  سپ 
وت راگدرورپ  هک  یتسردب  زور  نآ  ییاوسر  زا  ام و  زا  یتمحرب  وا  اب  دندیورگ  هک  نانآ  ار و  حلاص  میداد  تاجن  ام  نامرف  دمآ  نوچ  سپ 

(66  ) بلاغ دنمورین  تسا  وا 
(67  ) ناگدنام ياج  رب  ناشاهناخ  رد  دنتشگ  سپ  کلهم  دایرف  دندرک  متس  هک  ار  نانآ  تفرگ  و 

(68  ) ار دومث  رم  داب  كاله  دینادب  دوخ  راگدرورپب  دندش  رفاک  دومث  هک  یتسردب  دیشاب  هاگآ  نآ  رد  دنتشادن  تماقا  ایوگ 
ریز رد  نایرب  ار  هلاسوگ  دروآ  هک  درکن  گنرد  سپ  مالـس  تفگ  امالـس  دنتفگ  دنزرف  هدژمب  ار  میهاربا  ام  ناگداتـسرف  دندمآ  قیقحتب  و 

(69  ) هدش هتخپ  گنس 
ار اـم  هک  یتسردـب  سرتم  دـنتفگ  یـسرت  ناـشیا  زا  تفرگ  لد  رد  ار و  ناـشیا  تفرگ  شوخاـن  نآـب  دـسریمن  ناشاهتـسد  دـید  نوچ  سپ 

(70  ) طول موق  يوسب  دناهداتسرف 
(71  ) بوقعی قحسا  سپ  زا  قحساب و  ار  وا  میداد  هدژم  سپ  دیدنخ  سپ  دوب  هداتسیا  وا  نز  و 

بیجع تسا  يزیچ  هنیآ  ره  نیا  هک  یتسردـب  تسیدرم  ریپ  هک  تسا  نم  رهوش  نیا  منز و  هریپ  نم  مروآ و  دـنزرف  ایآ  نم  ياو  يا  تفگ 
(72)

(73  ) تسا راوگرزب  هدوتس  وا  هک  یتسردب  هناخ  نیا  لها  امش  رب  وا  ياهتکرب  ادخ و  تمحر  ادخ  رما  زا  ینکیم  بّجعت  ایآ  دنتفگ 
زا تفر  نوچ  سپ 

213 ص : نآرق ، همجرت 
(74  ) طول موق  تعافش  هرابرد  ام  اب  درکیم  نخس  دنزرف  هدژم  ار  وا  دمآ  سرت و  میهاربا 

(75  ) هدننک تشگزاب  هدننک  هلان  رابدرب  دوب  میهاربا  هک  یتسردب 
دش دهاوخن  ّدر  هک  یباذع  تسناشیا  هدنیآ  هک  یتسردب  تراگدرورپ و  نامرف  دمآ  هک  یتسردب  تعافش  نیا  زا  نادرگب  يور  میهاربا  يا 

(76)
(77  ) تخس تسیزور  نیا  تفگ  تقاط و  رد  ناشیاب  دش  گنت  ناشیاب و  دش  نوزحم  ار  طول  ام  نالوسر  دندمآ  نوچ  و 

نم نارتخد  هورگنیا  موق  يا  تفگ  ار  اهیدـب  دـندرکیم  هک  دـندوب  شیپ  زا  وا و  يوسب  دـندشیم  هدـنار  باتـشب  هک  شموق  ار  وا  دـندمآ  و 
(78  ) هتفای تیاده  يدرم  امش  رد  تسین  ایآ  منانامهم  رد  ارم  دینکم  اوسر  ادخ و  زا  دیسرتب  سپ  امش  يارب  دنرتهزیکاپ  ناشیا 

(79  ) میهاوخیم ام  ار  هچنآ  ینادیم  هنیآ  ره  وت  هک  یتسردب  یّقح و  چیه  وت  نارتخد  رد  ار  ام  تسین  هک  هتسناد  هک  یتسردب  دنتفگ 
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(80  ) تخس یبناجب  مدیزگیم  لزنم  ای  یتّوق  امشب  ارم  يدوب  شاک  تفگ 
دیابن بش و  زا  هراپ  رد  تناسک  اب  نک  يور  بش  سپ  وتب  زگره  دیسر  دنهاوخن  میاوت  راگدرورپ  نالوسر  ام  هک  یتسردب  طول  يا  دنتفگ 
تسا حبص  ناشیا  هاگ  هدعو  هک  یتسردب  ار  ناشیا  تسین  دیسر  هچنآ  تسوا  هدنسر  هک  یتسردب  تنز  زج  يدحا  امش  زا  دوش  تفتلم  هک 

(81  ) کیدزن حبص  تسین  ایآ 
(82  ) هدش هداهن  مه  رب  لگ  گنس  زا  ییاهگنس  نآ  رب  میدیناراب  نآ و  ریز  ار  نآ  ریز  میدینادرگ  ام  نامرف  دمآ  نوچ  سپ 

(83  ) رود ناراکمتس  زا  نآ  تسین  تراگدرورپ و  دزن  هدرک  ناشن 
وا و زج  یهلا  چیه  ار  امش  رم  تسین  ار  ادخ  دیتسرپب  نم  موق  يا  تفگ  ار  بیعش  ناشیا  ردارب  نیدم  يوسب  و 

214 ص : نآرق ، همجرت 
يزور باذع  زا  امـش  رب  مسرتیم  نم  هک  یتسردب  رایـسب و  ریخ  لام و  اب  ار  امـش  منیبیم  نم  هک  یتسردب  ار  وزارت  ار و  هنامیپ  دـینکم  مک 

(84  ) تسا هدننک  هطاحا  هک 
(85  ) ناگدننک داسفا  نیمز  رد  دینکم  یهابت  ار و  ناشیا  ياهزیچ  نامدرم  زا  دینکم  مک  تلادعب و  ار  وزارت  هنامیپ و  دیهد  مامت  موق  يا  و 

(86  ) نابهگن امش  رب  نم  متسین  ناگدنورگ و  دیشاب  رگا  امش  يارب  زا  تسا  رتهب  ادخ  هتشاذگ  یقاب 
هچنآ ناماهلام  رد  مینکب  هکنآ  ای  ام  ناردـپ  دـندیتسرپیم  ار  هچنآ  مینک  كرت  هک  ارت  دومرف  وت  ياعد  ینعی  وت  زامن  ایآ  بیعـش  يا  دـنتفگ 

(87  ) هتفای تیاده  رابدرب  ییوت  هنیآ  ره  وت  هک  یتسردب  میهاوخیم 
هک مهاوخیمن  بوـخ و  يزور  نآ  زا  ارم  دـشاب  هدرک  يزور  مراـگدرورپ و  زا  یتّـجح  رب  مشاـب  هدوـب  رگا  هک  دـیهد  ربـخ  موـق  يا  تفگ 

ادخب رگم  نم  قیفوت  تسین  مناوت و  هچنآ  ردقب  ندینادرگ  هتسیاش  رگم  مهاوخیمن  نآ  زا  ار  امش  منکیم  یهن  هچنآ  رد  ار  امش  منک  فالخ 
(88  ) منکیم تشگزاب  واب  مدرک و  لّکوت  وا  رب 

زا طول  موق  دشابن  ار و  حلاص  موق  ای  دوه  موق  ای  حون  موق  دیسر  هچنآ  لثم  ار  امش  دسرب  هک  نم  اب  تفلاخم  ار  امش  درادن  نآ  رب  موق  يا  و 
(89  ) رود امش 

(90  ) تسا راد  تسود  نابرهم و  نم  راگدرورپ  هک  یتسردب  وا  يوسب  دینک  تشگزاب  سپ  ناتراگدرورپ  زا  دیهاوخ  شزرمآ  و 
تیاعر دوبن  رگا  ناوتان و  دوخ  نایم  رد  ارت  مینیبیم  هنیآ  ره  ام  هک  یتسردـب  ییوگیم و  هچنآ  زا  ار  يرایـسب  میباییمن  بیعـش  يا  دـنتفگ 

(91  ) بلاغ ام  رب  وت  یتسین  ارت و  میدرکیم  راسگنس  هنیآ  ره  وت  تعامج 
ار نآ  دیتفرگ  ادخ و  زا  امش  رب  دنرتزیزع  نم  تعامج  ایآ  موق  يا  تفگ 

215 ص : نآرق ، همجرت 
(92  ) تسا هدنسر  ارف  دینکیم  هچنآب  نم  راگدرورپ  هک  یتسردب  هداتفا  تشپ  سپ  ناتافق  زا 

تـسیک ار و  وا  دنک  اوسر  هک  یباذع  ار  وا  دیآیم  تسیک  هک  دینادب  هک  دشاب  دوز  ماهدننک  نم  هک  یتسردب  ناتییاناوت  رب  دـینکب  موق  يا  و 
(93  ) مهار رد  مشچ  امش  اب  نم  هک  دیشاب  هار  رد  مشچ  تسا و  وگغورد  وا  هک 

سپ کلهم  دایرف  دـندرک  متـس  هک  ار  نانآ  تفرگ  ام و  زا  یتمحرب  وا  اب  دـندیورگ  هک  ناـنآ  ار و  بیعـش  میدـیناهر  اـم  رما  دـمآ  نوچ  و 
(94  ) ناگدنام ياج  رب  ناشاهناخ  رد  دندیدرگ 

(95  ) دومث دش  كاله  هک  نانچ  مه  ار  نیدم  رم  كاله  دیشاب  هاگآ  اهنآ  رد  دنتشادن  تماقا  ایوگ  هک 
(96  ) نشور یتّجح  ام و  ياهتیآب  ار  یسوم  میداتسرف  هک  یتسردب  و 

(97  ) تسرد نوعرف  رما  دوبن  ار و  نوعرف  رما  دندرک  يوریپ  سپ  شتعامج  نوعرف و  يوسب 
(98  ) هدش هتفای  دورو  هک  دورو  ياجنآ  تسا  دب  شتآ و  رد  ار  ناشیا  دروآ  رد  سپ  تمایق  زور  ار  شموق  دوشیم  ورشیپ 
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(99  ) هدش هدرک  اطع  هک  هّیطع  نآ  تسا  دب  تمایق  زور  ار و  تنعل  تقونیا  رد  دندش  هدرک  یپ  زا  و 
(100  ) هدش هدیورد  اهنآ  زا  تسا و  اپ  رب  اهنآ  زا  وت  رب  ار  نآ  میناوخیم  هک  تسا  اههیرق  رابخا  زا  نیا 

زیچ چیه  ادـخ  ریغ  زا  دـندناوخیم  هک  ناشنایادـخ  ناشیا  زا  درکن  تیافک  سپ  ناشاهدوخب  دـندرک  ملظ  نکیل  ار و  ناشیا  میدرکن  ملظ  و 
(101  ) تکاله زج  ار  ناشیا  دوزفین  تراگدرورپ و  نامرف  دمآ  نوچ 

(102  ) تسا تخس  كاندرد  وا  نتفرگ  هک  یتسردب  دندوب  ملاظ  اهنآ  ار و  اههیرق  تفرگ  نوچ  تراگدرورپ  نتفرگ  تسا  نینچمه  و 
نامدرم  يارب  دوش  هدرک  عمج  هک  تسا  يزور  نیا  ترخآ  باذع  زا  دیسرت  هکنآ  يارب  تسا  یناشن  هنیآ  ره  نآ  رد  هک  یتسردب 

216 ص : نآرق ، همجرت 
(103  ) هدش هدینادرگ  رضاح  تسیزور  نیا  و 

(104  ) نّیعم یتقو  يارب  زا  رگم  ار  نآ  میزادنایمن  ریخاتب  و 
(105  ) تخبکین تخبدب و  دشاب  ناشیا  زا  سپ  وا  يروتسدب  رگم  یسفن  دنکیمن  نخس  دیایب  هک  يزور 

(106  ) راز هلان  تخس و  يدایرف  نآ  رد  تسا  ار  ناشیا  رم  شتآ  رد  سپ  دندش  تخبدب  هک  نانآ  اّما  سپ 
دهاوخ هچنآ  تسا  هدـننک  وت  راگدرورپ  هک  یتسردـب  وت  راگدرورپ  تساوخ  هچنآ  رگم  نیمز  اهنامـسآ و  تسا  یقاب  ات  نآ  رد  ناینادواج 

(107)
تـساوخ هچنآ  رگم  نیمز  اهنامـسآ و  تسا  یقاـب  هک  ماد  اـم  نآ  رد  ناـینادواج  تشهب  رد  دنـشاب  سپ  دـندش  تـخبکین  هـک  ناـنآ  اـّما  و 

(108  ) عوطقم ریغ  یششخب  تراگدرورپ 
میناشیا هدنهد  مامت  هنیآ  ره  ام  شیپ و  زا  ناشناردپ  دـندیتسرپیم  هک  نانچ  رگم  دنتـسرپیمن  اهنیا  دنتـسرپیم  هچنآ  زا  ّکش  رد  شابم  سپ 

(109  ) تساک مک و  نودب  ار  ناشیا  هرهب 
هدرک مکح  هنیآ  ره  تراگدرورپ  زا  هتفای  یـشیپ  هک  هملک  دوبن  رگا  نآ و  رد  دش  هدرک  فالتخا  سپ  ۀـیروت  ار  یـسوم  میداد  تقیقحب  و 

(110  ) تسا هزادنا  دب  نامگب  هک  نآ  زا  دنشاب  یّکش  رد  اهنآ  هک  یتسردب  ناشنایم و  دوب  هدش 
(111  ) تسا هاگآ  دننکیم  هچنآب  وا  هک  ار  ناشلامعا  يازج  تراگدرورپ  ار  ناشیا  داد  دهاوخ  مامت  هنیآ  ره  اعیمج  ار  همه  هک  یتسردب  و 

(112  ) تسا انیب  دینکیم  هچنآب  وا  هک  یتسردب  دیرذگم  رد  ّدح  زا  وت و  اب  درک  هبوت  هک  یسک  هدش و  رومام  هک  نانچ  شاب  تباث  سپ 
هدرک يرای  سپ  ناتـسود  چیه  ادخ  زج  زا  ار  امـش  رم  دـشابن  شتآ و  ار  امـش  دـنک  ّسم  سپ  دـندرک  ملظ  هک  نانآ  يوسب  دـینکم  لیم  و 

(113  ) دیوشن
ار ناگدنریگ  دنپ  رم  تسا  دنپ  نآ  ار  اهیدب  دنربیم  اهیبوخ  هک  یتسردب  بش  زا  کیدزن  ياهتعاس  زور و  فرط  ود  ار  زامن  راد  ياپ  رب  و 

217 ص : نآرق ، همجرت 
(114)

(115  ) ار ناراکوکین  دزم  دنکیمن  عیاض  ادخ  هک  یتسردب  سپ  نک  ربص  و 
ناشیا و زا  میدـیناهر  هک  نانآ  زا  یکدـنا  رگم  نیمز  رد  داـسف  زا  دـننک  یهن  هک  لـضف  ناـبحاص  امـش  زا  شیپ  اـهنرق  زا  دـندوبن  ارچ  سپ 

(116  ) ناراکهانگ دندوب  نآ و  رد  دندش  هدرک  مّعنتم  ار  هچنآ  دندرک  متس  هک  نانآ  دندرک  يوریپ 
(117  ) ناحلصم دنشاب  اهنآ  لها  متسب و  ار  اههیرق  دنک  كاله  هک  وت  راگدرورپ  دشابن  و 

(118  ) ناگدننک فالتخا  دنشاب  هشیمه  دحاو و  تّما  ار  نامدرم  يدینادرگ  هنیآ  ره  وت  راگدرورپ  یتساوخ  رگا  و 
ار خزود  هّتبلا  منک  رپ  هنیآ  ره  هک  تراگدرورپ  نخـس  دش  مامت  ار و  ناشیا  دـیرفآ  نآ  يارب  زا  وت و  راگدرورپ  درک  محر  هک  ار  نآ  رگم 

(119  ) همه نامدرم  نایّنج و  زا 
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يارب زا  تحیـصن  يدـنپ و  ّقـح و  نیا  رد  ارت  دـمآ  ار و  تلد  نآـب  مینادرگیم  تباـث  هـچنآ  نـالوسر  راـبخا  زا  وـت  رب  میناوـخیم  ار  هـمه  و 
(120  ) ناگدنورگ

(121  ) میناگدننک ام  هک  یتسردب  ناتییاناوت  رب  دینک  راک  دندرگیمن  هک  نانآ  يارب  زا  وگب  و 
(122  ) مینارظتنم ام  هک  یتسردب  دیشاب  رظتنم  و 

راگدرورپ تسین  وا و  رب  نک  لّکوت  ار و  وا  تسرپب  سپ  نآ  همه  رما  ددرگیم  زاب  وا  يوسب  نیمز و  اهنامـسآ و  یناـهن  تسا  ار  ادـخ  رم  و 
(123  ) دینکیم هچنآ  زا  ربخیب  وت 

ۀیّکم یه  ۀیآ و  ةرشع  يدحا  ۀئام و  مالّسلا  هیلع  فسوی  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
218 ص : نآرق ، همجرت 

(1  ) نشور تسیباتک  ياهتیآ  نیا 
(2  ) دیبایرد امش  هک  دشاب  يزات  تغلب  ینآرق  ار  نآ  میداتسرف  ورف  ام  یتسردب 

ناربخیب زا  هنیآ  ره  نآ  زا  شیپ  وت  يدوب  هک  یتسردـب  ار  نآرق  نیا  وتب  میدرک  یحو  هچنآـب  ار  اـهتیاکح  نیرتوکین  وت  رب  میناوخیم  اـم  اـم 
(3)

ارم ناشمدید  ار  هام  ار و  باتفآ  هراتـس و  هدزای  باوخ  رد  مدید  نم  هک  یتسردب  نم  ردـپ  يا  ار  دوخ  ردـپ  رم  فسوی  تفگ  هک  یماگنه 
(4  ) ناگدننک هدجس 

ینمشد ار  یمدآ  رم  میجر  وید  هک  یتسردب  يدب  رکم  وت  يارب  دننک  رکم  سپ  تناردارب  رب  ار  دوخ  باوخ  ناوخم  نم  كرـسپ  يا  تفگ 
(5  ) ادیوه تسا 

مامت هک  نانچ  مه  بوقعی  لآ  رب  وت و  رب  ار  دوخ  تمعن  دـنک  مامت  اهباوخ و  لیوات  زا  ارت  دزومایب  تراگدرورپ و  ارت  دـنیزگرب  نینچمه  و 
(6  ) تسا راکتسرد  ياناد  وت  راگدرورپ  هک  یتسردب  قحسا  میهاربا و  شیپ  زا  تردپ  ود  رب  شدرک 

(7  ) ار ناگدنسرپ  رم  تردق  ياهناشن  شناردارب  فسوی و  هّصق  رد  تسه  هک  هّتبلا 
ره ام  ردپ  هک  یتسردب  رازراک  ناناوج  میئام  هکنآ  لاح  ام و  زا  ام  ردـپ  يوسب  دنرتتـسود  شردارب  فسوی و  هنیآ  ره  دـنتفگ  هک  یماگنه 

(8  ) ادیوه تسا  یطلغ  لایخ  رد  هنیآ 
(9  ) ناگتسیاش یهورگ  نآ  زا  سپ  دیوشب  ناتردپ و  يور  امش  يارب  دنام  یلاخ  ات  يرود  نیمز  رد  دیزادنیب  ای  ار  فسوی  دیشکب 
ناگدـننک دـیتسه  رگا  نایناوراک  زا  یخرب  ار  وا  دـنریگرب  ات  هاچ  رعق  رد  ار  وا  دـیزادنیب  ار و  فسوی  دیـشکن  هک  ناشیا  زا  هدـنیوگ  تفگ 

(10)
ام ردپ  يا  دنتفگ 

219 ص : نآرق ، همجرت 
(11  ) میناهاوخ ریخ  زا  ار  وا  رم  ام  هک  یتسردب  فسوی و  رب  ار  ام  ینادیمن  نیما  هک  ارت  رم  تسیچ 

(12  ) مینانابهگن ار  وا  رم  ام  هک  یتسردب  دنک و  يزاب  دهج و  رب  ات  ادرف  ام  اب  ار  وا  تسرفب 
(13  ) ناربخیب وا  زا  دیشاب  امش  گرگ و  ار  وا  دروخب  هک  مسرتب  ار و  وا  دیربب  هک  ارم  دنکیم  كانمغ  نم  هک  یتسردب  تفگ 

(14  ) میناراکنایز هاگ  نآ  ام  هک  یتسردب  میراز  راک  ناناوج  ام  هکنآ  لاح  گرگ و  ار  وا  دروخ  رگا  هنیآ  ره  دنتفگ 
ار ناـشیا  ینک  هاـگآ  هنیآ  ره  هک  فـسوی  يوـسب  مـیدرک  یحو  هاـچ و  رعق  رد  شدـنزادنا  هـک  دـندرک  قاـّفتا  ار و  وا  دـندرب  نوـچ  سپ 
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(15  ) یفسوی وت  هک  دننادن  ناشیا  نیا و  ناشراکب 
(16  ) دندرکیم هیرگ  هاگنابش  دوخ  ردپ  دزن  دندمآ  و 

گرگ و شدروخ  سپ  دوخ  بابـسا  دزن  ار  فسوی  میتشاذگاو  میزادنا و  ریت  میزات و  بسا  هک  میتفر  ام  هک  یتسردـب  ام  ردـپ  يا  دـنتفگ 
(17  ) نایوگتسار میشاب  هچ  رگا  ار و  ام  رم  هدنراد  رواب  وت  یتسین 

ربـص نم  ربـص  سپ  یگرزب  راـک  امـش  ياهـسفن  امـش  ياـهرظن  رد  هداد  تـنیز  هـکلب  تـفگ  یغورد  نوـخ  وا  نـهاریپ  ربز  رب  دـندروآ  و 
(18  ) دییاتسیم هچنآ  رب  هدش  هتساوخ  يرای  تسا  ادخ  تسیگرزب و 

ۀهج شدنتشاد  ناهنپ  تسا و  يرسپ  نیا  هدژم  يا  تفگ  هاچب  ار  شولد  داهن  ورف  سپ  ار  ناشروآ  بآ  دنداتسرف  سپ  نایناوراک  دندمآ  و 
(19  ) دننکیم هچنآب  تسا  اناد  ادخ  دوخ و  هیامرس 

(20  ) ناتبغر یب  زا  نآ  رد  دندوب  هدش و  هدرمش  مه  رد  دنچب  كدنا  ياهبب  ار  وا  دنتخورف  و 
دنزرف و ياجب  ار  وا  میریگ  ای  ار  ام  دـشخب  هدـیاف  هک  دـیاش  ار  وا  هاگیاج  رادوکین  زیزع و  دوخ  نز  اب  رـصم  زا  ار  وا  دـیرخ  هکنآ  تفگ  و 

نینچمه 
220 ص : نآرق ، همجرت 

رتشیب نکیل  دوخ و  راک  رب  تسا  بلاغ  ادـخ  بتک و  ریبعت  اهباوخ و  ریبعت  زا  ار  وا  میزومایب  اـت  نیمز و  رد  ار  فسوی  میداد  تّوق  تنکم و 
(21  ) دننادیمن نامدرم 

(22  ) ار ناراکوکین  میهد  ازس  نینچمه  شناد و  تعیرش و  ملع  ار  وا  میداد  دوخ  یناوج  تیاهنب  دیسر  نوچ  و 
هک يزیچ  يوسب  باتـشب  تفگ  ار و  اهرد  تسب  مکحم  فسوی و  سفن  زا  دوب  وا  يارـس  رد  فسوی  هک  ینز  وا  دزن  درکیم  تفر  دمآ و  و 

دنوـشیمن راکتـسر  هک  یتسردـب  ارم  هاـگیاج  هدرک  وـکین  نم  راـگدرورپ  تسا  وا  هک  یتسردـب  ادـخب  مربـیم  هاـنپ  تفگ  ارت  تـسا  هداـمآ 
(23  ) ناراکمتس

هانگ و وا  زا  مینادرگب  ات  میدرک  نینچمه  ار  دوخ  راگدرورپ  تّجح  يدـید  هک  يدوبن  رگا  ناب  يدرک  تشز  راـک  نآ  شهاوخ  هنیآ  ره  و 
(24  ) تواقش زا  دوب  هدرک  كاپ  هک  دوب  ام  ناگدنب  زا  وا  هک  یتسردب  تشز و  راک 

نز نآ  تفگ  هناخ  رد  رد  ار  اـخیلز  رهوش  دـنتفای  رـس و  سپ  زا  ار  وا  نهاریپ  درک  هراـپ  ار و  هناـخ  رد  فسوی  نز و  نآ  دـنتفرگ  یـشیپ  و 
(25  ) درد رپ  یباذع  ای  سوبحم  هکنآ  رگم  يدب  راک  وت  نز  اب  دنک  هک  دهاوخ  هک  یسک  يازس  تسین 

فسوی نهاریپ  دشاب  رگا  هک  اخیلز  ناشیوخ  زا  یهاوگ  داد  یهاوگ  نم و  زا  دوخ  ماک  لیصحت  ۀهج  نم  اب  درک  هلیح  نزنیا  فسوی  تفگ 
(26  ) تسا نایوگغورد  زا  فسوی  اخیلز و  هتفگ  تسار  سپ  شیپ  زا  تسا  هدش  هراپ 

(27  ) تسا نایوگتسار  زا  فسوی  اخیلز و  هتفگ  غورد  سپ  رس  یپ  زا  هدش  هراپ  هک  وا  نهاریپ  دشاب  رگا  و 
تـسگرزب نانز  امـش  رکم  هک  یتسردب  تسا  نانز  امـش  رکم  زا  راک  نیا  تفگ  رـس  یپ  زا  هدـش  هراپ  وا  نهاریپ  هک  زیزع  دـید  نوچ  سپ 

(28)
(29  ) ناراک اطخ  زا  یتسه  نز  يا  وت  هک  یتسردب  دوخ  هانگ  يارب  اخیلز  يا  هاوخ  شزرمآ  تشتز و  راک  نیا  زا  نادرگب  ور  فسوی  يا 

رصم رد  نانز  زا  یعمج  دنتفگ  و 
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یتسردب قشع  هار  زا  ار  وا  مالغ  نیا  هدرک  هتفیـش  تقیقحب  وا  سفن  زا  دوخ  ماک  لیـصحت  يارب  مالغ  اب  دـنکیم  تفر  دـمآ و  زیزع  نز  هک 
اراکشآ یهارمگ  رد  ار  وا  مینیبیم  ام  هک 

يدراک ناشیا  زا  کی  ره  تسدب  داد  یهاگ و  هیکت  ناشیا  يارب  درک  اّیهم  ناشیا و  توعدب  داتـسرف  ار  ناشیا  رکم  اخیلز  دینـش  نوچ  سپ 

( ینارعش  ) نآرق www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 319زکرم  هحفص 111 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


ادـخ تسکاپ  دـنتفگ  ار و  دوخ  ياهتـسد  دـندیرب  شدنتـشاد و  گرزب  ار  وا  دـندید  نوچ  سپ  ناـشیا  يارب  يآ  نوریب  تفگ  یجنرت و  و 
(31  ) راوگرزب هتشرف  رگم  نیا  تسین  یمدآ  نیا  تسین 

وا نت  زا  مماک  لیصحت  ۀهجب  وا  اب  مدرک  رکم  هک  یتسردب  هنیآ  ره  وا  قشع  رد  ارم  دیدرکیم  تمالم  هک  تسا  مالغ  نیا  سپ  اخیلز  تفگ 
(32  ) ناگدش راوخ  زا  دش  دهاوخ  هنیآ  ره  هّتبلا و  دوش  سوبحم  هنیآ  ره  ار  وا  میامرف  هچنآ  دنکن  رگا  هنیآ  ره  تشادهاگن و  ار  دوخ  سپ 

منکیم لیم  ار  ناـشیا  رکم  نم  زا  ینادرگن  رگا  نآ و  يوسب  دـنناوخیم  هچنآ  زا  نم  يوسب  تسا  رتتـسود  نادـنز  نم  راـگدرورپ  يا  تفگ 
(33  ) نانادان زا  مشاب  ناشیا و  يوسب 

(34  ) اناد ياونش  تسا  وا  هک  یتسردب  ار  ناشیا  رکم  وا  زا  دینادرگب  سپ  شراگدرورپ  ار  وا  ياعد  تفریذپ  سپ 
(35  ) گرم نامز  ات  شدننک  نادنز  رد  هّتبلا  هک  ار  فسوی  تمصع  تامالع  دندید  هکنآ  زا  سپ  ار  ناشیا  رم  دش  رهاظ  سپ 

نآ تفگ  ار و  بارـش  مدرـشفیم  هک  باوخ  رد  ار  دوخ  مدید  نم  هک  یتسردب  ناشیا  زا  یکی  تفگ  ناوج  ود  نادنز  رد  وا  اب  دـنتفر  رد  و 
یتسردب شریبعتب  ار  ام  نک  هاگآ  نآ  زا  یغرم  دروخیم  هک  ینان  دوخ  رس  ربز  رب  مدوب  هتشادرب  هک  ار  دوخ  مدید  نم  هک  یتسردب  يرگید 

(36  ) ناراکوکین هلمج  زا  ارت  مینیبیم  ام  هک 
ماعط نآ  دـیایب  هکنآ  زا  شیپ  باوخ  نیا  ریبعتب  ار  امـش  منادرگ  هاگآ  هک  رگم  ار  نآ  دـیوش  هداد  يزور  هک  یماـعط  ار  امـش  دـیاین  تفگ 

دنورگیمن هک  یهورگ  شیک  متشاذگ  او  نم  هک  یتسردب  مراگدرورپ  ارم  هتخومآ  هک  تسیئاهملع  هلمج  زا  نیا  ار  امش 
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(37  ) نارفاک دنناشیا  ترخآب  ناشیا  ادخب و 
ام و رب  تسا  ادخ  لضف  زا  نیا  ار  زیچ  چیه  ادخب  میراد  ارف  زابنا  هک  ار  ام  دزن  بوقعی  قحـسا و  میهاربا و  ار  مناردپ  شیک  مدرک  يوریپ  و 

(38  ) دننکیمن رکش  نامدرم  رتشیب  نکیل  نامدرم و  رب 
(39  ) همه رب  بلاغ  هناگی  يادخ  ای  دنرتهب  دّدعتم  نایادخ  ایآ  نادنز  رد  نم  قیفر  ود  يا 

رگم مکح  تسین  یتّجح  چیه  نآب  ادخ  هداتـسرفن  ورف  ناتناردپ  امـش و  ار  اهنآ  دیاهدیمان  هک  ار  ییاهمان  نابحاص  رگم  وا  زج  زا  دیتسرپیمن 
(40  ) دننادیمن نامدرم  رثکا  نکیل  تسرد و  تسار و  نید  تسا  نیا  ار  وا  رگم  دیتسرپن  هک  تسا  هدومرف  ار  يادخ 

غرم دروخیم  سپ  دوش  هدرک  رادرب  سپ  يرگید  نآ  اّما  بارش و  ار  دوخ  هجاوخ  دناماشایب  سپ  امش  زا  یکی  اّما  نادنز  رد  نم  رای  ود  يا 
(41  ) دیتساوخیم ریبعت  نآ  باب  رد  هک  یباوخ  راک  دش  هدرک  مکح  وا  رس  زا 

ار وا  درب  دای  زا  سپ  دوخ  هجاوخ  دزن  ارم  نک  يروآ  دای  هک  رفن  ود  نآ  زا  دوشیم  راگتـسر  وا  هک  تسنادیم  هک  ار  نآ  رم  فسوی  تفگ  و 
(42  ) لاس تفه  نادنز  رد  درک  گنرد  سپ  دوخ  هجاوخ  دزن  ار  وا  ندرک  دای  میجر  وید 

تفه زبس و  مدـنگ  هشوخ  تفه  رغال و  واک  تفه  ار  اهنآ  دـنروخیم  هبرف  واگ  تفه  باوخ  رد  منیبیم  نم  هک  یتسردـب  هاـشداپ  تفگ  و 
(43  ) دینکیم ریبعت  ار  اهباوخ  هک  دیتسه  رگا  نم  باوخ  رد  ارم  دیهد  يوتف  ناّربعم  هورگ  يا  کشخ  همه  رگید  هشوخ 

(44  ) نایاناد هتفشآ  ياهباوخ  ریبعتب  ام  میتسین  تسا و  هتفشآ  ياهباوخ  نیا  دنتفگ 
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دیتسرفب سپ  شریبعتب  ار  امـش  منک  هاگآ  نم  یتّدـم  زا  سپ  فسوی  نخـس  دـمآ  شرطاخب  ای و  ود  نآ  زا  دوب  هتفای  ییاهر  هکنآ  تفگ  و 
(45  ) فسوی دزن  ارم 

مدنگ هشوخ  تفه  رغال و  واگ  تفه  ناشدنروخیم  هک  هبرف  واگ  تفه  هکنیا  رد  ار  ریبعت  امب  يامن  مالعا  يوگتسار  رایـسب  يا  فسوی  يا 
(46  ) دننادب ناشیا  هک  دشاب  نامدرم  يوسب  مدرک  رب  نم  هک  دشاب  اهکشخ  رگید  تفه  زبس و  همه 

دیروخیم هچنآ  زا  یکدنا  رگم  نآ  هشوخ  رد  ار  نآ  دیراذگاو  سپ  دـیدیورد  ار  هچنآ  سپ  ّرمتـسم  تداع  رب  لاس  تفه  دـیراکیم  تفگ 
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(47)
(49  ) دنباییم تاجن  نآ  رد  نامدرم و  دنوش  هدیسر  دایرف  نآ  رد  هک  یلاس  نآ  سپ  زا  دیایب  سپ 

لاح دوب  هچ  هک  وا  زا  سرپب  سپ  دوخ  هجاوخ  يوسب  درک  زاب  تفگ  هداتـسرف  ار  وا  دـمآ  نوچ  سپ  ار  وا  نم  دزن  دـیرایب  هاـشداپ  تفگ  و 
(50  ) تسا اناد  اهنآ  رکمب  نم  راگدرورپ  هک  یتسردب  ار  دوخ  ياهتسد  دندیرب  هک  ینانز  نآ 

زیزع نز  تفگ  يدب  چیه  وا  رب  میتسنادن  هَّلل  شاح  دنتفگ  شـسفن  زا  ار  فسوی  بیرفب  دـیدش  وجماک  هک  یماگنه  ناتلاح  دوب  هچ  تفگ 
(51  ) تسنایوگتسار زا  هنیآ  ره  وا  هک  یتسردب  شسفن و  زا  ار  وا  بیرفب  مدش  وجماک  نم  ّقح  دش  تباث  نونکا 

(52  ) ار ناگدننک  تنایخ  هلیح  دنکیمن  تیاده  ادخ  هک  یتسردب  یناهنپ و  هب  ار  وا  مدرکن  تنایخ  نم  هک  دنادب  هکنآ  يارب  نیا 
مراگدرورپ هک  یتسردـب  مراـگدرورپ  درک  محر  هکنآ  رگم  يدـبب  تسا  هدـننک  رما  هنیآ  ره  سفن  هک  یتسردـب  ار  مسفن  مرادـیمن  يرب  و 

هدنزرمآ 
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(53  ) تسا نابرهم 
اب ام  دزن  زورما  وت  هک  یتسردب  تفگ  وا  اب  درک  نخـس  نوچ  سپ  مدوخ  يارب  ار  وا  منادرگ  ّصاخ  ات  ار  وا  نم  دزن  دـیرایب  هاشداپ  تفگ  و 

(54  ) یتناما اب  تلزنم و 
(55  ) میاناد هدنراد  هاگن  نم  هک  نیمز  ياهنازخ  رب  ارم  نادرگب  تفگ 

میهاوخ و هک  ار  نآ  دوخ  تمحرب  میناـسریم  دـهاوخ  هک  اـج  ره  نآ  زا  دـنیزگ  لزنم  هک  نیمز  رد  ار  فـسوی  رم  میداد  نّکمت  نینچمه  و 
(56  ) ار ناراکوکین  دزم  میزاسن  عیاض 

(57  ) دندرکیم زیهرپ  هک  دندوب  دندیورگ و  هک  نانآ  يارب  زا  تسا  رتهب  ترخآ  دزم  هنیآ  ره  و 
(58  ) ناگدنسانشان ار  وا  رم  دندوب  اهنآ  ناشیا و  تخانش  سپ  وا  رب  دندش  لخاد  سپ  فسوی  ناردارب  دندمآ  و 

مهدیم مامت  نم  هک  دـینیبیمن  ایآ  ناتردـپ  زا  تسا  ار  امـش  رم  هک  يردارب  ارم  دـیرایب  تفگ  ناشرفـس  زاسب  ار  ناشیا  درک  ناماس  نوچ  و 
(59  ) مناگدنروآ دورف  نیرتهب  نم  ار و  هنامیپ 

(60  ) ارم دیوشم  کیدزن  نم و  دزن  ار  امش  رم  هنامیپ  دشابن  سپ  ار  وا  نم  دزن  دیراین  رگا  سپ 
(61  ) میناگدننک هنیآ  ره  ام  هک  یتسردب  ارش و  ردپ  وا  زا  مینکیم  ییوج  هراچ  يدوزب  دنتفگ 

ناشناسک يوسب  دـندرک  زاب  نوچ  ار  نآ  دنـسانشب  ناشیا  دـشاب  ناشاهلحر  رد  ار  ناشتراجت  هیاـم  دـیراذگب  هک  ار  شناـمالغ  رم  تفگ  و 
(62  ) دننک تشگزاب  ناشیا  هک  دشاب 

میریگ و هنامیپ  ات  ار  نامردارب  ام  اب  تسرفب  سپ  هناـمیپ  اـم  زا  دـش  هتـشاد  زاـب  اـم  ردـپ  يا  دـنتفگ  ناشردـپ  يوسب  دنتـشگزاب  نوچ  سپ 
(63  ) میناگدنرادهگن ار  وا  رم  ام  هک  یتسردب 

هدـنرادهگن هار  زا  تسا  رتهب  ادـخ  سپ  شیپ  زا  شردارب  رب  ار  امـش  مدرک  نیما  هک  ناـنچ  مه  رگم  وا  رب  ار  امـش  منادرگ  نیما  اـیآ  تفگ 
(64  ) تسناگدننک محر  نیرتهدننک  محر  وا  ندوب و 

دوب هدش  هدرک  ّدر  هک  ار  ناشتراجت  هیام  دنتفای  ار  ناشعاتم  دنداشگ  نوچ  و 
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يرادـهگن ناملها و  يارب  یماعط  میرآیم  امب و  هدـش  هداد  سپ  زاب  هک  نامتراجت  هیام  تسا  نیا  میهاوخیم  هچ  ام  ردـپ  يا  دـنتفگ  ناشیاب 
(65  ) كدنا تسیا  هنامیپ  نیا  ار  يرتش  هنامیپ  مینکیم  هدایز  ار و  نامردارب  مینکیم 

هدرک هطاحا  هکنآ  رگم  نم  دزن  هّتبلا  شدیرایب  هنیآ  ره  هک  ادخ  زا  ینامیپ  ارم  دـیهدب  هکنآ  ات  امـش  اب  ار  نآ  داتـسرف  مهاوخن  زگره  تفگ 
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(66  ) تسا لیکو  مییوگیم  هچنآ  رب  ادخ  تفگ  ار  ناشنامیپ  شدنداد  نوچ  سپ  امشب  دوش 
تسین زیچ  چیه  ادخ  زا  امش  زا  منکیمن  تیافک  هناگادج و  ياهرد  زا  دیوش  لخاد  هزاورد و  کی  زا  دیوشن  لخاد  نم  نارسپ  يا  تفگ  و 

(67  ) ناگدننک لّکوت  دننکیم  لّکوت  سپ  وا  رب  مدرک و  لّکوت  وا  رب  ار  ادخ  رم  رگم  مکح 
بوقعی سفن  رد  یتجاح  زج  زیچ  چیه  ادخ  زا  ناشیا  زا  دنک  تیافک  هک  دشن  ناشردپ  ار  ناشیا  دومرف  هک  ییاج  زا  دـندش  لخاد  نوچ  و 
(68  ) دننادیمن نامدرم  رثکا  نکیل  ار و  وا  میداد  میلعت  ار  هچنآ  رم  تسا  ملع  بحاص  هنیآ  ره  وا  هک  یتسردب  ار و  نآ  دروآ  اجب  هک 

هک دـندوب  هچنآـب  شاـبم  نیگمغ  سپ  تردارب  منم  هک  یتسردـب  تفگ  ار  شردارب  دوـخ  رب  رد  دیـشک  فـسوی  رب  دـندش  لـخاد  نوـچ  و 
(69  ) دندرکیم

هک یتسردب  هلفاق  يا  هک  هدننک  ادـن  درک  ادـن  سپ  شردارب  لح  رد  ار  هراوخبآ  تشاذـگ  ناشرفـس  زاسب  ار  ناشیا  درک  ناماس  نوچ  سپ 
(70  ) دینادزد هنیآ  ره  امش 

(71  ) دیاهدرک مگ  هچ  هک  ناشیا  رب  دندرک  يو  رد  دنتفگ 
(72  ) لیفک نآب  منم  تسیرتش و  راب  ار  نآ  دروآ  هک  یسک  يارب  ار و  کلم  هراوخبآ  میئوجیم  دنتفگ 

رد مینک  داسف  ات  میاهدماین  هک  دیتسناد  تقیقحب  هک  ادخب  دنتفگ 
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(73  ) نادزد میتسین  نیمز و 
(74  ) نایوگغورد دیشاب  رگا  نآ  شاداپ  تسیچ  سپ  دنتفگ 

(75  ) ار ناراکمتس  میهدیم  ازج  نینچمه  تسنآ  يازج  سک  نآ  سپ  شعاتم  رد  دش  تفای  هک  یسک  شیازج  دنتفگ 
فـسوی يارب  میدرک  هـلیح  نـینچمه  شردارب  فرظ  زا  ار  نآ  دروآ  نوریب  سپ  شردارب  فرظ  زا  شیپ  ناـشیا  ياـهفرظب  درک  ادـتبا  سپ 

یـشناد بحاـص  ره  يـالاب  میهاوخ و  هک  ار  نآ  بتارم  مینادرگ  دـنلب  ادـخ  دـهاوخ  هکنآ  زج  هاـشداپ  نید  رد  ار  شردارب  دریگب  هک  دوبن 
(76  ) تسا ییاناد 

رهاـظ دوخ و  سفن  رد  فـسوی  ار  نآ  تشاد  ناـهنپ  سپ  شیپ  زا  ار  وا  رم  يردارب  درک  يدزد  هک  قـیقحتب  سپ  دـنک  يدزد  رگا  دـنتفگ 
(77  ) دینکیم فصو  هچنآب  تسا  رتاناد  ادخ  تلزنم و  هار  زا  دیرتدب  امش  تفگ  ناشیا  يارب  ار  نآ  درکن 

ناراکوکین زا  ارت  مینیبیم  ام  هک  یتسردب  وا  ياجب  ار  ام  زا  یکی  ریگب  سپ  گرزب  يریپ  ردـپ  تسار  وا  رم  هک  یتسردـب  زیزع  يا  دـنتفگ 
(78)

(79  ) ناراکمتس زا  هنیآ  ره  میشاب  ماگنه  نآ  ام  هک  یتسردب  شدزن  ار  نامعاتم  میاهتفای  هک  ار  یسک  رگم  میریگب  هک  هَّللا  ذاعم  تفگ 
امـش رب  تفرگ  قیقحتب  ناتردـپ  هک  یتسردـب  دـینادیمن  ایآ  ناشگرزب  تفگ  نایوگزار  دـندش  فرط  کـی  وا  زا  دـندش  دـیمون  نوچ  سپ 

ادخ دنک  مکح  ای  مردـپ  ارم  دـهد  يروتـسد  ات  نیمز  نیا  زا  مورن  زگره  سپ  فسوی  رد  دـیدرک  ریـصقت  هچنآ  شیپ  زا  ادـخ و  زا  ینامیپ 
(80  ) ناگدننک مکح  نیرتهب  تسا  وا  نم و  يارب 

رم میـشابن  میتسناد و  هچنآب  رگم  میهدـیمن  یهاوگ  درک و  يدزد  وت  رـسپ  هک  یتسردـب  ام  ردـپ  يا  دـیئوگب  ناتردـپ و  يوسب  دـیدرگ  زاب 
(81  ) ناگدنرادهاگن ار  یناهن 

227 ص : نآرق ، همجرت 
(82  ) مینایوگتسار هنیآ  ره  ام  هک  یتسردب  نآ و  رد  میدمآ  هک  هلفاق  نآ و  رد  میدوب  هک  هیرق  نآ  زا  سرپب  و 

وا هک  یتسردب  همه  ار  ناشیا  نم  دزن  دروایب  هک  ادخ  دـیاش  وکین  تسیربص  سپ  ار  يرما  ناتاهـسفن  امـش  يارب  دومناو  بوخ  هکلب  تفگ 
(83  ) رادرک تسرد  ياناد  وا  تسا 
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(84  ) هدنروخ مشخ  دوب  وا  سپ  هودنا  زا  شمشچ  ود  دش  دیفس  فسوی و  رب  هودنا  يا  تفگ  ناشیا و  زا  دینادرگ  يور  و 
(85  ) ناگدش كاله  زا  يوش  ای  رامیب  يوش  ات  ار  فسوی  ینک  دای  یشاب  هشیمه  هک  ادخب  دنتفگ 

(86  ) دینادیمن هچنآ  ادخ  زا  منادیم  ادخب و  ار  مهودنا  ار و  ملاح  یناشیرپ  منکیم  تیاکش  تسین  نیا  زج  تفگ 
ادخ تمحر  زا  دوشیمن  دیمون  هک  یتسردب  ادخ  تمحر  زا  دیوشم  دیمون  شردارب و  فسوی و  زا  دینک  صحفت  سپ  دیورب  نم  نارـسپ  يا 

(87  ) نارفاک هورگ  رگم 
ار ام  يامن  مامت  سپ  یکدـنا  تراجت  هیام  میاهدروآ  رازآ و  ار  ام  ناسک  ار و  ام  درک  ّسم  زیزع  يا  دـنتفگ  وا  رب  دـندش  لخاد  نوچ  سپ 

(88  ) ار ناگدنهد  هقدص  دهدیم  ازج  ادخ  هک  یتسردب  ام  رب  نک  قّدصت  هنامیپ و 
(89  ) نانادان دیدوب  امش  هک  یماگنه  شردارب  فسویب و  دیدرک  ار  هچنآ  دیتسناد  ایآ  تفگ 

هک یتسردب  ام  رب  ادـخ  درک  شـشخب  هک  یتسردـب  مردارب  تسنیا  فسوی و  منم  تفگ  فسوی  ییوت  هنیآ  ره  وت  هک  یتسردـب  ایآ  دـنتفگ 
(90  ) ار ناراکوکین  دزم  دنکیمن  عیاض  ادخ  هک  یتسردب  سپ  دیامنیم  ربص  دنکیم و  يراکزیهرپ  هک  یسک 

(91  ) ناراک اطخ  هنیآ  ره  میتسه  ام  هک  یتسردب  ام و  رب  ادخ  ارت  دیزگرب  قیقحتب  هک  ادخب  دنتفگ 
ادخ دزرمآیم  زورما  امش  رب  یشنزرس  تسین  تفگ 

228 ص : نآرق ، همجرت 
(92  ) تسناگدننک محر  نیرتهدننک  محر  وا  ار و  امش 

(93  ) همه ار  ناتناسک  نم  دزن  دیروایب  انیب و  دیآیم  هک  مردپ  يور  رب  شدیزادنیب  سپ  نیا  ارم  نهاریپ  دیربب 
(94  ) مدیزاسن بوسنم  لقع  ناصقنب  هچنآ  رگا  ار  فسوی  يوب  مباییم  هنیآ  ره  نم  هک  یتسردب  ناشردپ  تفگ  هلفاق  دش  ادج  نوچ  و 

(95  ) دوب قباس  هک  تتریح  رد  یشاب  هنیآ  ره  وت  هک  یتسردب  ادخب  دنتفگ 
هچنآ ادـخ  زا  منادـیم  نم  هک  ار  امـش  رم  متفگن  اـیآ  تفگ  اـنیب  تشگ  سپ  شیور  رب  ار  نآ  تخادـنا  هدـنهد  هدژم  ار  وا  دـمآ  نوچ  سپ 

(96  ) دینادیمن
(97  ) ناراکاطخ میتسه  ام  هک  ار  ام  ناهانگ  ام  يارب  هاوخ  شزرمآ  ام  ردپ  يا  دنتفگ 

(98  ) نابرهم هدنزرمآ  تسا  وا  هک  یتسردب  مراگدرورپ  زا  امش  يارب  مبلط  شزرمآ  هک  دشاب  دوز  تفگ 
(99  ) نانمیا ادخ  دشاب  هتساوخ  رگا  رصم  رد  دیوش  لخاد  تفگ  ار و  شنیدلاو  دوخ  رب  رد  دیشک  فسوی  رب  دندش  لخاد  نوچ  سپ 

تقیقحب شیپ  زا  مباوخ  ریبعت  تسا  نیا  نم  ردپ  يا  تفگ  نانکهدجـس و  ار  وا  رم  ناردارب  دنداتف  وا  رب  تخت و  رب  ار  شنیدـلاو  درب  الاب  و 
هکنآ زا  سپ  هیداب  زا  ار  امـش  دروآ  نادـنز و  زا  ارم  دروآ  نوریب  هک  یماگنه  نمب  درک  یبوخ  قیقحتب  ّقح و  مراگدرورپ  ار  نآ  دـینادرگ 
ياناد تسا  وا  هک  یتسردب  دهاوخ  هک  ار  نآ  رم  تسا  هدننک  فطل  مراگدرورپ  هک  یتسردب  مناردارب  نایم  نم و  نایم  ناطیـش  درک  داسفا 

(100  ) رادرک تسرد 
ایند رد  نم  روای  ییوت  نیمز  اهنامـسآ و  هدنروآ  دیدپ  اهثیدح  لیوات  زا  ارم  یتخومآ  یهاشداپ و  زا  ارم  يداد  هک  یتسردب  نم  راگدرورپ 

ارم ناریمب  ترخآ  و 
229 ص : نآرق ، همجرت 

(101  ) ناگتسیاشب ارم  نک  قحلم  ناملسم و 
دندرکیم رکم  اهنآ  ناشراک و  رد  دندرکیم  قاّفتا  هک  یماگنه  ناشیا  دزن  وت  يدوبن  وتب و  ار  نآ  مینکیم  یحو  هک  تسناهن  ياهزیچ  زا  نآ 

(102)
(103  ) ناگدنورگب وت  یشاب  صیرح  هچ  رگا  نامدرم و  رثکا  دنشابن  و 
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(104  ) نایناهج يارب  زا  يدنپ  رگم  نآ  تسین  يدزم  چیه  نآ  رب  ناشیا  زا  یهاوخیمن  و 
(105  ) دنناگدننک ضارعا  اهنآ  زا  ناشیا  اهنآ و  رب  دنرذگیم  هک  نیمز  اهنامسآ و  رد  هناشن  زا  اسب  و 

(106  ) دنناکرشم ناشیا  رگم و  ادخب  ناشرثکا  دنروآیمن  نامیا  و 
(107  ) دننادن ناشیا  هاگان و  تمایق  ار  ناشیا  دیایب  ای  ادخ  باذع  زا  هدنریگ  ورف  ار  ناشیا  دمآ  هک  دندش  نمیا  سپ  ایآ 

(108  ) ناکرشم زا  نم  متسین  ادخ و  تسا  هّزنم  ارم و  درک  يوریپ  هکنآ  نم و  ییانیب  رب  ادخ  يوسب  مناوخیم  نم  هار  تسا  نیا  وگب 
دوب هنوگچ  دنرگنب  سپ  نیمز  رد  دـننکیمن  ریـس  سپ  ایآ  اههیرق  لها  زا  ناشیاب  میدرکیم  یحو  هک  ینادرم  رگم  وت  زا  شیپ  میداتـسرفن  و 

(109  ) لقعب دیباییمن  رد  سپ  ایآ  دنزیهرپب  هک  نانآ  يارب  زا  تسا  رتهب  ترخآ  يارس  هنیآ  ره  ناشیا و  زا  شیپ  دندوب  هک  نانآ  ماجنا 
زاب میتساوخ و  هکنآ  دش  هدیناهر  سپ  ام  ترـصن  ناشدمآ  دندش  هدرک  بیذکت  ناشیا  هک  دنتـسناد  نالوسر و  دـندش  دـیمون  هک  نوچ  ات 

(110  ) ناراکهانگ هورگ  زا  ام  باذع  دوشن  هدینادرگ 
هک تسیزیچ  نآ  قیدصت  نکیل  دوش و  هتـسب  غوردـب  هک  یثیدـح  دـشابن  ار  اهدرخ  نابحاص  رم  يدـنپ  ناشیا  ياههّصق  رد  دـشاب  هنیآ  ره 

زیچ همه  نایب  شتسد و  ود  هنایم  دشاب 
230 ص : نآرق ، همجرت 

(111  ) دنورگیم هک  یهورگ  يارب  زا  تمحر  تیاده و  و 

ۀیآ نوعبرا  ثالث و  یه  ۀّیندم و  دعّرلا  ةروس 

نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) دنورگیمن نامدرم  رثکا  نکیل  تسا و  ّقح  تراگدرورپ  زا  وتب  دش  هداتسرف  هچنآ  تسباتک و  ياهتیآ  نیا 

دنوریم کی  ره  ار  هام  باتفآ و  درک  رّخسم  شرع و  رب  دش  یلوتسم  سپ  ار  اهنآ  دینیبیم  هک  نوتس  یب  اهنامسآ  تشارفا  رب  هک  تسا  ادخ 
(2  ) دینک نیقی  ناتراگدرورپ  يازج  ندیسرب  امش  هک  دشاب  ار  اهتیآ  دنکیم  نایب  ار  تانیاک  راک  دنکیم  ریبدت  هدش  هدرب  مان  یتّدم  ات 

بش و زا  هدرپ  دناشوپیم  ات  ود  فنص  ود  نآ  رد  دینادرگ  اهرمث  همه  زا  اهرهن و  اههوک و  نآ  رد  دینادرگ  ار و  نیمز  درتسگب  هک  تسوا  و 
(3  ) دننکیم رّکفت  هک  یموق  يارب  زا  تسا  اهتیآ  هنیآ  ره  نآ  رد  هک  یتسردب  زور 

هداد بآ  هکنآ  زج  هتـسر و  لصا  کی  زا  ات  ود  نانب  يامرخ  تعارز و  اـهروگنا و  زا  اهناتـسوب  مهب و  کـیدزن  تسا  اـههّصح  نیمز  رد  و 
هک یهورگ  يارب  زا  تسا  اـهتیآ  هنیآ  ره  نآ  رد  هـک  یتسردـب  رمث  رد  یخرب  رب  ار  اـهنآ  زا  یخرب  میهدـیم  یتداـیز  بآ و  کـیب  دوـشیم 

(4  ) لقعب دنبایرد 
دننانآ هورگ  نآ  میاهزات  شنیرفآ  رد  هنیآ  ره  ام  هک  یتسردب  ایآ  كاخ  میشاب  نوچ  ایآ  هک  ناشراتفگ  تبجع  سپ  يرادیم  بیجع  رگا  و 

دنناینادواج نآ  رد  ناشیا  دنشتآ  لها  اهنآ  ناشاهندرگ و  رد  اهلغ  دشاب  هورگ  نآ  ناشراگدرورپ و  دندش  رفاک  هک 
231 ص : نآرق ، همجرت 

(5)
هنیآ ره  وت  راگدرورپ  هک  یتسردـب  اهتبوقع و  ناشیا  زا  شیپ  تشذـگ  هک  یتسردـب  یبوخ و  زا  شیپ  ار  يدـب  وت  زا  دـنهاوخیم  باتـشب  و 

(6  ) تستبوقع تخس  هنیآ  ره  وت  راگدرورپ  هک  یتسردب  ناشمتس و  رب  ار  نامدرم  رم  تسا  شزرمآ  دنوادخ 
یموق ره  يارب  زا  هدننک و  میب  وت  هک  تسین  نیا  زج  شراگدرورپ  زا  یتیآ  وا  رب  دـشن  هداتـسرف  ورف  ارچ  دـندش  رفاک  هک  نانآ  دـنیوگیم  و 

(7  ) تسییامنهار
(8  ) تسا هزادناب  وا  دزن  زیچ  همه  دیازفایم و  ار  هچنآ  اهمحر و  دهاکیم  ار  هچنآ  هدام و  ره  درادیم  رب  هچنآ  دنادیم  ادخ 
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(9  ) تسا رترب  تسگرزب  تسا  راکشآ  ناهن و  ياناد 
(10  ) زورب تسا  راکشآ  بشب و  تسناهنپ  وا  هک  یسک  ار و  نآ  درک  راکشآ  هک  یسک  ار و  راتفگ  دیشوپ  هک  یسک  امش  زا  تسا  ناسکی 

دهدیمن رییغت  ادخ  هک  یتسردب  ادخ  رما  زا  شدـننکیم  ینابهگن  هک  وا  تشپ  سپ  زا  وا و  يور  شیپ  زا  اهدـنیآ  رد  مه  یپ  زا  تسار  وا  رم 
ار نآ  رم  دشابن  ندینادرگرب  سپ  يدب  یعمجب  ادخ  دهاوخ  نوچ  تسناشیا و  ياهـسفن  رد  هچنآ  دنهد  رییغت  هک  یتقو  ات  تیعمج  اب  هچنآ 

(11  ) يراکددم چیه  ادخ  ریغ  زا  ار  ناشیا  رم  دشابن  و 
(12  ) ار رابنارگ  ياهربا  دروآیم  دیدپ  ندینادرگ و  راودیما  نداد و  میب  يارب  قرب  ار  امش  دیامنیم  هک  تسا  وا 

هلداجم ناشیا  دهاوخیم و  هک  رهب  ار  نآ  دناسریم  سپ  ار  اههقعاص  دتـسرفیم  وا و  سرت  زا  ناگتـشرف  وا و  شیاتـسب  دعر  دنکیم  حـیبست  و 
(13  ) تستبوقع تخس  وا  ادخ و  رد  دننکیم 

ات بآ  يوسب  شفک  ود  هدنیاشگ  نوچ  رگم  يزیچب  ار  ناشیا  رم  دننکیمن  تباجا  وا  ریغ  زا  دـنناوخیم  هک  نانآ  ّقح و  توعد  تسار  وا  رم 
دسرب

232 ص : نآرق ، همجرت 
(14  ) یهارمگ رد  زج  نارفاک  ندناوخ  تسین  نآب و  هدنسر  نآ  تسین  شنهدب و 

(15  ) اههاگنابش دادماب و  رد  ناشاههیاس  هاوخان و  هاوخ و  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  ره  دنکیم  هدجس  ار  ادخ  رم  و 
ناشاهدوخ يارب  زا  دنشابیمن  کلام  هک  ناتـسود  وا  ریغ  زا  دیتفرگ  سپ  ایآ  وگب  تسا  ادخ  وگب  نیمز  اهنامـسآ و  راگدرورپ  تسیک  وگب 

هک ینازابنا  ادـخ  يارب  دـندینادرگ  ای  ینـشور  اهیکیرات و  دنـشابیم  يواسم  ایآ  ای  انیب  انیبان و  دنـشابیم  يواسم  ایآ  وگب  یناـیز  هن  يدوس و 
(16  ) هدننک رهق  ياتکی  تسوا  تسا و  زیچ  همه  هدننیرفآ  ادخ  وگب  ناشیا  رب  هدیرفآ  دش  هبتشم  سپ  وا  ندیرفآ  نوچ  دندیرفآ 

هچنآ زا  ار و  دـنلب  فـک  ناور  بآ  نیا  تشادرب  سپ  دوـخ  هزادـناب  بآ  نآ  زا  اـهناخدور  دـش  ناور  سپ  ار  بآ  نامـسآ  زا  داتـسرف  ورف 
سپ فک  اّما  سپ  ار  لـطاب  ّقح و  ادـخ  دـنزیم  نینچمه  نآ  لـثم  تسفک  شّیعت  هیاـم  اـی  هیاریپ  بلط  يارب  زا  شتآ  رد  نآ  رب  دـنزورفایم 

(17  ) ار اهلثم  نآ  ادخ  دنزیم  نینچمه  نیمز  رد  دنامیم  رید  سپ  ار  مدرم  دهدیم  عفن  هچنآ  اّما  هدش و  هتخادنا  دوریم 
رد هچنآ  ار  ناشیا  رم  دوب  هکنآ  رگا  ار  وا  رم  دـندرکن  تباجا  هک  نانآ  تسیبوخ و  ار  ناشراگدرورپ  رم  دـندومن  تباجا  هک  نانآ  يارب  زا 

تـسا دب  تسخزود و  ناشیا  لزنم  باسح و  يدب  تسا  ناشیا  يارب  زا  اهنآ  نآب  دـندوب  هداد  ادـف  هنیآ  ره  نآ  اب  شلثم  همه و  تسا  نیمز 
(18  ) رتسب نآ 

نوچ  تسا  ّقح  تراگدرورپ  زا  وتب  دش  هداتسرف  ورف  هچنآ  هک  دنادب  هکنآ  سپ  ایآ 
233 ص : نآرق ، همجرت 

(19  ) اهدرخ نابحاص  دنریگیمن  دنپ  تسا  روک  وا  هک  تسا  یسک 
(20  ) ار نامیپ  دننکشیمن  ادخ و  نامیپ  هب  دننکیم  افو  هک  نانآ 

(21  ) باسح يدب  زا  دنراد  میب  ناشراگدرورپ و  زا  دنسرتیم  دوش و  هدرک  دنویپ  هک  نآب  ادخ  هدرک  رما  ار  هچنآ  دندنویپیم  هک  نانآ  و 
ناهن و ناـشمیداد  يزور  هچنآ  زا  دـندومن  قاـفنا  ار و  زاـمن  دنتـشاد  ياـپ  رب  ناـشراگدرورپ و  هجو  بلط  يارب  دـندرک  ربص  هک  ناـنآ  و 

(22  ) يارس نآ  تبقاع  تسا  ار  ناشیا  رم  اهنآ  ار  يدب  یبوخب  دننکیم  عفد  راکشآ و 
دنوشیم لخاد  هکئالم  ناشنادنزرف و  ناشاهتفج و  ناشناردپ و  زا  دش  هتسیاش  هک  یسک  اهنآ و  دنوشیم  لخاد  هک  یمئاد  تماقا  ياهتـشهب 

(23  ) يرد ره  زا  ناشیا  رب 
(24  ) يارس نآ  ماجنا  تسا  بوخ  سپ  دیدرک  ربص  هچنآ  ببسب  امش  رب  مالس 

رد دننکیم  داسف  دوش و  هدرک  لصو  هک  نآب  ادخ  هدرک  رما  ار  هچنآ  دنربیم  شندرک و  راوتـسا  زا  سپ  ار  ادخ  نامیپ  دننکـشیم  هک  نانآ  و 
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(25  ) يارس نآ  يدب  تسا  ار  ناشیا  رم  تنعل و  تسا  ار  ناشیا  رم  اهنآ  نیمز 
رگم ترخآ  رد  ایند  یناگدنز  تسین  ایند و  یناگدنزب  دندش  داش  دنادرگیم و  گنت  دهاوخیم و  هکنآ  يارب  ار  يزور  دـنکیم  عیـسو  ادـخ 

(26  ) یعاتم
هک ار  نآ  دراذـگیم  هارمگ  ادـخ  هک  یتسردـب  وگب  شراگدرورپ  زا  یتیآ  وا  رب  دـشن  هداتـسرف  ورف  ارچ  دـندش  رفاک  هک  ناـنآ  دـنیوگیم  و 

(27  ) درک تشگزاب  هک  ار  نآ  دوخ  يوسب  دنکیم  تیاده  دهاوخیم و 
(28  ) اهلد دمارآیم  ادخ  رکذب  دیشاب  هاگآ  ادخ  رکذب  ناشاهلد  دمارآیم  دندیورگ و  هک  نانآ 

دندیورگ هک  نانآ 
234 ص : نآرق ، همجرت 

(29  ) تشگزاب ییوکین  ار و  ناشیا  رم  داب  شوخ  هتسیاش  ياهراک  دندرک  و 
رفاـک ناـشیا  وتب و  میداتـسرف  یحو  هک  ار  يزیچ  ناـشیا  رب  یناوخب  اـت  اـهتّما  اـهنآ  شیپ  زا  دنتـشذگ  هک  یتـّما  رد  ارت  میداتـسرف  نینچمه 

(30  ) نم تشگزاب  تسا  واب  مدرک و  لّکوت  وا  رب  وا  رگم  یهلا  تسین  نم  راگدرورپ  تسا  وا  وگب  هدنشخب  يادخب  دنوشیم 
ناگدرم نآب  يدـش  هدروآ  رد  نخـسب  ای  نیمز  نآب  يدـش  هراپ  هراپ  ای  اههوک  نآـب  يدـش  هدروآ  رد  راـتفرب  هک  ینآرق  دوبیم  هکنآ  رگا  و 

همه ار  نامدرم  دوب  هدرک  تیاده  هنیآ  ره  ادخ  تساوخیم  رگا  هک  دندیورگ  هک  نانآ  دنتـسنادن  سپ  ایآ  یگمه  رما  تسار  ادـخ  رم  هکلب 
هدعو دیایب  ات  ناشیا  هناخب  کیدزن  ییآیم  دورف  ای  تخـس  یتبیـصم  دندرک  هچنآ  ببـسب  ار  ناشیا  دسریم  دـندش  رفاک  هک  نانآ  هشیمه  و 

(31  ) ار هدعو  دنکیمن  فالخ  ادخ  هک  یتسردب  ادخ 
تبوقع دشاب  هنوگچ  سپ  ناشمتفرگ  سپ  دندش  رفاک  هک  ار  نانآ  رم  مداد  تلهم  سپ  وت  زا  شیپ  نالوسرب  دـش  هدرک  ءازهتـسا  قیقحتب  و 

(32  ) نم
ربخ هکلب  ار  اهنآ  دیرب  مان  وگب  ناکیرـش  ادـخ  يارب  زا  دـندینادرگ  درک و  بسک  هچنآب  یـسفن  ره  رب  تسا  نابهگن  وا  هک  یـسک  سپ  ایآ 

هتـشاد زاب  ناشیا و  هلیح  دندش  رفاک  هک  اهنآ  يارب  زا  دش  هتـسارآ  هکلب  راتفگ  زا  تسیرهاظب  هکلب  نیمز  رد  دینادیمن  هچنآب  ار  وا  دـیهدیم 
(33  ) ییامنهار ار  وا  رم  دشابن  سپ  ادخ  درک  لالضا  هک  ار  یسک  هار و  زا  دندش 

(34  ) هدنرادهاگن چیه  ادخ  زا  ار  ناشیا  رم  دشابن  تسا و  رتتخس  ترخآ  باذع  هنیآ  ره  ایند و  یناگدنز  رد  تسیباذع  ار  اهنآ  رم 
دش هداد  هدعو  هک  یتشهب  لثم 

235 ص : نآرق ، همجرت 
تـسا شتآ  نارفاک  ماجنا  دـندش و  راکزیهرپ  هک  نانآ  ماجنا  تسنیا  شاهیاس  تسا و  یمئاد  شاهویم  اهرهن  شریز  زا  دوریم  ناراکزیهرپب 

(35)
زا یخرب  دنکیم  راکنا  هک  تسا  یـسک  نمـشد  ياههفیاط  زا  وتب و  دش  هداتـسرف  ورف  هچنآب  دنوشیم  داش  باتک  ار  ناشیا  میداد  هک  نانآ  و 

(36  ) تشگزاب تسا  وا  يوسب  مناوخیم و  وا  يوسب  واب  مرواین  كرش  ار و  ادخ  متسرپب  هک  مدش  هدومرف  تسین  نیا  زج  وگب  ار  نآ 
ادخ زا  ارت  رم  دشابن  شناد  زا  ارت  دمآ  هچنآ  زا  سپ  ار  ناشیا  ياهـشهاوخ  يوریپ  زا  رگا  یبرع و  یمکح  ار  نآ  میداتـسرف  ورف  نینچمه  و 

(37  ) هدنرادهاگن هن  يرصان و  چیه 
رگم ار  یتیآ  دروایب  هک  ار  یلوسر  رم  دشابن  نادنزرف و  نانز و  ناشیا  يارب  زا  میدینادرگ  وت و  شیپ  زا  دنچ  نالوسر  میداتـسرف  قیقحتب  و 

(38  ) تسیا هتشون  یلجا  ره  يارب  زا  ادخ  يروتسدب 
(39  ) باتک لصا  تسا  وا  دزن  درادیم و  تباث  دهاوخ و  هچنآ  ادخ  دنادرگیم  وحم 

(40  ) باسح تسا  ام  رب  ندیناسر و  تست  رب  تسین  نیا  زج  سپ  ارت  میناریمب  ای  ار  ناشیا  میهدیم  هدعو  هچنآ  زا  یضعب  ارت  میامنب  رگا  و 
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دوز تسا  وا  ار و  وا  مکح  رم  هدـننک  ّور  تسین  دـنکیم  مکح  ادـخ  شفارطا و  زا  ار  نآ  مینکیم  مک  ار  نیمز  مییآیم  اـم  هک  دـیدیدن  اـیآ 
(41  ) باسح

دوز یـسفن و  ره  دـنکیم  بسک  هچنآ  دـنادیم  همه  رکم  تسار  ادـخ  رم  سپ  ناشیا  زا  شیپ  دـندوب  هک  نانآ  دـندرک  رکم  هک  یتسردـب  و 
(42  ) يارس نآ  ماجنا  تسا  ار  گرم  هک  نارفاک  دنادب  هک  دشاب 

دندش رفاک  هک  نانآ  دنیوگیم  و 
236 ص : نآرق ، همجرت 

(43  ) باتک شناد  تسا  وا  دزن  هک  یسک  امش و  نایم  نم و  نایم  هاوگ  ادخ  تسا  یفاک  وگب  هدش  هداتسرف  وت  یتسین 

ۀیآ نوسمخ  ناتنثا و  مالّسلا  هیلع  میهاربإ  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) هدوتس بلاغ  هار  يوسب  ناشراگدرورپ  نذاب  ییانشورب  اهیکیرات  زا  ار  نامدرم  يروآ  نوریب  ات  وتب  ار  نآ  میداتسرف  ورف  هک  تسیباتک 

(2  ) تخس باذع  زا  ار  نارفاک  رم  ياود  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامسآ و  رد  هچنآ  تسا  ار  وا  رم  هک  ییادخ 
(3  ) دنرود یهارمگ  رد  اهنآ  جک  ار  نآ  دنهاوخیم  ادخ و  هار  زا  دنرادیم  زاب  ترخآ و  رب  ار  ایند  یناگدنز  دننیزگیم  رب  هک  نانآ 

دنکیم تیاده  دهاوخیم و  هک  ار  نآ  ادخ  دراذگیم  هارمگ  سپ  ناشیا  يارب  دـنک  نایب  ات  شموق  نابزب  رگم  ار  یلوسر  چـیه  میداتـسرفن  و 
(4  ) رادرک تسرد  بلاغ  تسا  وا  دهاوخ و  هک  ار  نآ 

ادخ ياهزورب  ار  ناشیا  هد  دـنپ  نامیا و  رونب  رفک  ياهیکیرات  زا  ار  تموق  روآ  نوریب  هک  ام  ياهتیآب  ار  یـسوم  میداتـسرف  هک  یتسردـب  و 
(5  ) يرازگرکش هدننک  ربص  ره  يارب  زا  تسا  اهتیآ  هنیآ  ره  نآ  رد  هک  یتسردب 

ار امش  دندرکیم  باذع  هک  ناینوعرف  زا  ناتداد  تاجن  نوچ  امش  رب  ار  ادخ  تمعن  دینک  دای  هک  ار  شموقرم  یسوم  تفگ  نوچ  و 
237 ص : نآرق ، همجرت 

(6  ) گرزب امش  راگدرورپ  زا  دوب  یئالب  نآ  رد  ار و  امش  نانز  دنتشاذگیم  یقاب  ار و  ناتنارسپ  دنتشکیم  یباذع و  نیرتدب 
ره نم  باذع  هک  یتسردب  دیوش  رفاک  رگا  ار و  امش  مهدیم  هدایز  هنیآ  ره  دینک  رکش  رگا  هک  امـش  راگدرورپ  درک  مالعا  هک  یماگنه  و 

(7  ) تسا تخس  هنیآ 
(8  ) تسا هدوتس  زاین  یب  هنیآ  ره  ادخ  هک  یتسردب  سپ  همه  تسا  نیمز  رد  هک  ره  امش و  دیوش  رفاک  رگا  یسوم  تفگ  و 

ادخ رگم  ار  ناشیا  دنادیمن  ناشیا  زا  دـعب  دـندوب  هک  نانآ  دومث و  داع و  حون و  موق  امـش  زا  شیپ  دـندوب  هک  نانآ  ربخ  ار  امـش  دـماین  ایآ 
هداتـسرف هچنآب  میدش  رفاک  ام  هک  یتسردـب  دـنتفگ  ناشاهنهد و  رد  ناشاهتـسد  دـندینادرگرب  سپ  تازجعم  اب  ناشنالوسر  ار  ناشیا  دـمآ 

(9  ) تسا هدنزادنا  دب  نامگب  هک  نآب  ار  ام  دیناوخیم  هچنآ  زا  میّکش  رد  ام  هک  یتسردب  نآب و  دیدش 
ناتناهانگ و زا  ار  امـش  دزرمایب  ات  ار  امـش  دناوخیم  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  هدنروآ  دیدپ  هک  یّکـش  ادخ  رد  دشاب  ایآ  ناشنالوسر  دـنتفگ 
هک دندوب  هچنآ  زا  ار  ام  دیراد  زاب  هک  دیهاوخیم  ام  دننام  یناسنا  رگم  امـش  دیتسین  دنتفگ  هدـش  هدرب  مان  هک  یتقو  ات  ار  امـش  دزادـنا  رخآب 

(10  ) نشور یتّجح  امب  دیروایب  سپ  ام  ناردپ  دندیتسرپیم 
ام رم  دشابن  شناگدنب و  زا  دهاوخیم  هکنآ  رب  دهنیم  ّتنم  ادخ  نکیل  امـش و  دـننام  یناسنا  رگم  ام  میتسین  ناشنالوسر  ار  ناشیا  رم  دـنتفگ 

(11  ) ناگدنورگ دننک  لّکوت  هک  دیاب  سپ  ادخ  رب  ادخ و  نذاب  رگم  یتّجح  امشب  میروایب  هک  ار 
هک  یتسردب  ادخ و  رب  مینکن  لّکوت  هک  ار  ام  تسیچ  و 
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لّکوـت دـننک  لّـکوت  دـیاب  سپ  ادـخ  رب  ار و  اـم  دـیدیناجنر  هکنآ  رب  هّتبلا  درک  میهاوـخ  ربـص  هنیآ  ره  اـم و  ياـههارب  ار  اـم  درک  تیادـه 
(12  ) ناگدننک

یحو سپ  ام  شیک  رد  دیدرگیم  رب  هنیآ  ره  ای  دوخ  نیمز  زا  ار  امـش  مینک  نوریب  هنیآ  ره  ار  شنالوسر  رم  دندش  رفاک  هک  نانآ  دـنتفگ  و 
(13  ) ار ناملاظ  مینادرگیم  كاله  هنیآ  ره  هک  ناشراگدرورپ  ناشیاب  داتسرف 

(14  ) مباذع هدعو  زا  دیسرت  نم و  ماقم  زا  دیسرت  هک  تسا  یسک  يارب  زا  نآ  ناشیا  سپ  زا  نیمز  نآ  رد  ار  امش  مینادرگیم  نکاس  و 
(15  ) يریذپان ّقح  شکرس  ره  دندش  دیمون  دندرک و  حتف  بلط  و 

(16  ) تسا تحارج  نوخ  هک  یبآ  زا  دوشیم  هداد  بآ  تسخزود و  شیور  شیپ  زا  و 
شیور شیپ  زا  هدرم و  وا  تسین  اج و  همه  زا  گرم  ار  وا  دـیآیم  یناسآب و  شدرب  ورف  هک  دـشابن  کیدزن  ار و  نآ  دـماشآیم  هعرج  هعرج 

(17  ) تخس تسیباذع 
دشاب هدمآیم  تخس  داب  هک  يزور  رد  داب  نآ  رب  دزوب  تخس  هک  تسیرتسکاخ  نوچ  ناشرادرک  ناشراگدرورپب  دندش  رفاک  هک  نانآ  لثم 

(18  ) رود یهارمگ  نآ  تسنآ  يزیچ  رب  دنشاب  هدرک  بسک  هچنآ  زا  دنشابن  رداق 
(19  ) هزات یقلخ  دروایب  ار و  امش  دربب  دهاوخ  رگا  یتسارب  ار  نیمز  اهنامسآ و  دیرفآ  ادخ  هک  دینادن  ایآ 

(20  ) راوشد ادخ  رب  نآ  تسین  و 
ایآ سپ  ناوریپ  ار  امـش  رم  میدوب  ام  هک  یتسردب  دندرک  یگرزب  بلط  هک  ار  نانآ  رم  نافیعـض  دنتفگ  سپ  یگمه  ادخ  رب  دندش  رهاظ  و 

تسناسکی ار  امش  میدوب  هدرک  تیاده  ادخ  ار  ام  دوب  هدرک  تیاده  رگا  دنتفگ  زیچ  چیه  ادخ  باذع  ام  زا  ناگدننک  تیافک  دیتسه  امش 
(21  ) یهاگزیرگ چیه  ار  ام  تسین  هک  میشاب  هدرک  ربص  ای  میشاب  هدومن  عزج  هاوخ  ام  رب 

ناطیش  دیوگ  و 
239 ص : نآرق ، همجرت 

دوبن ار و  امش  مدرک  فالخ  سپ  ار  امـش  مداد  هدعو  تسرد و  تسار و  هدعو  ار  امـش  داد  هدعو  ادخ  هک  یتسردب  رما  دش  هدرازگ  نوچ 
امش سردایرف  نم  متسین  ار  دوخ  ياهسفن  دینکم  تمالم  سپ  ارم  دیدرک  تباجا  سپ  ار  امش  مدناوخ  هکنآ  رگم  یطّلست  چیه  امـش  رب  ارم 

ار ناـشیا  رم  ناـملاظ  هک  یتسردـب  شیپ  زا  ارم  دـندینادرگ  کیرـش  هکنیا  هب  مدـش  رفاـک  نم  هک  یتسردـب  نم  سرداـیرف  امـش  دـیتسین  و 
(22  ) درد رپ  تسیباذع 

نذاب نآ  رد  ناینادواج  اـهرهن  اـهنآ  ریز  زا  دوریم  هک  ییاهتـشهب  رد  هتـسیاش  ياـهراک  دـندرک  دـندیدرگ و  هک  ناـنآ  دوشیم  هدروآ  رد  و 
(23  ) تسا مالس  اهنآ  رد  ناشدورد  ناشراگدرورپ 

(24  ) نامسآ رد  شعرف  تستباث و  شلصا  هک  تسیا  هزیکاپ  تخرد  نوچ  هزیکاپ  هملک  ار  لثم  ادخ  دز  هنوگچ  هک  ینیبیمن  ایآ 
(25  ) دنریگ دنپ  ناشیا  هک  دشاب  نامدرم  يارب  زا  ار  اهلثم  ادخ  دنزیم  شراگدرورپ و  نذاب  نیح  ره  شاهویم  دوشیم  هداد 
(26  ) يرارق چیه  ار  نآ  رم  دشابن  هک  نیمز  يالاب  زا  دشاب  هدش  نک  هشیر  هک  تسیدیلپ  تخرد  نوچ  دیلپ  هملک  لثم  و 

ادخ دنکیم  ار و  ناراکمتس  ادخ  دنکیم  لالـضا  ترخآ و  رد  ایند و  یناگدنز  رد  تباث  راتفگب  دندیورگ  هک  ار  نانآ  ادخ  دنادرگیم  تباث 
(27  ) دهاوخیم هچنآ 

(28  ) كاله يارسب  ار  ناشموق  دندروآ  دورف  رفکب و  ار  ادخ  تمعن  دندرک  لیدبت  هکنانآ  هب  یتسیرگنن  ایآ 
(29  ) رارق ياجنآ  تسا  دب  ار و  نآ  دنیآ  رد  تسخزود  هک 

هک  یتسردب  سپ  دینک  ینارماک  وگب  شهار  زا  دننادرگ  هارمگ  ات  اهدننام  ادخ  يارب  زا  دندینادرگ  و 
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(30  ) تسا شتآب  امش  تشگزاب 
زا شیپ  راکـشآ  ناهن و  ار  ناشیا  میداد  يزور  هچنآ  زا  دـینک  قافنا  ار و  زامن  دـنراد  ياپ  رب  هک  دـندیورگ  هک  نانآ  ارم  ناگدـنب  رم  وگب 

(31  ) یتسود هن  نآ و  رد  یعیب  دشابن  هک  يزور  دیایب  هکنآ 
درک مار  امـش و  يارب  زا  يزور  هویم  زا  نآب  دروآ  نوریب  سپ  ار  بآ  نامـسآ  زا  داتـسرف  ورف  ار و  نیمز  اهنامـسآ و  دیرفآ  هک  تسا  ادـخ 

(32  ) اهرهن امش  يارب  درک  مار  شرماب و  ایرد  رد  دوش  ناور  ات  ار  یتشک  امش  يارب 
(33  ) ار زور  بش و  امش  يارب  درک  مار  یمئاد و  هدنشوک  ود  ار  هام  باتفآ و  امش  يارب  درک  رّخسم  و 

راکمتس تخس  هنیآ  ره  ناسنا  هک  یتسردب  ار  نآ  درک  دیناوتن  اصحا  ار  ادخ  تمعن  دیرامشب  رگا  ار و  نآ  دیتساوخ  هچنآ  ره  زا  ناتداد  و 
(34  ) تسا ساپسان 

(35  ) ار ناتب  میتسرپ  هکنآ  زا  ار  منارسپ  ارم و  راد  رود  نما و  ار  هّکم  رهش  نیا  نادرگب  نم  راگدرورپ  يا  میهاربا  تفگ  نوچ  و 
تسا و نم  زا  وا  هک  یتسردب  سپ  ارم  درک  يوریپ  هک  ره  سپ  نامدرم  زا  ار  يرایـسب  دـندرک  هارمگ  اهنآ  هک  یتسردـب  نم  راگدرورپ  يا 

(36  ) ینابرهم هدنزرمآ  وت  هک  یتسردب  سپ  ارم  درک  ینامرفان  هک  ره 
مارح هک  وت  هناـخ  دزن  تعارز  دـنوادخ  ریغ  یهوک  نمادـب  ار  منادـنزرف  زا  یخرب  مدـینادرگ  نکاـس  نم  هک  یتسردـب  نم  راـگدرورپ  يا 

ار ناشیا  هد  يزور  ناشیا و  يوسب  دباتشب  هک  ار  نامدرم  زا  یخرب  ياهلد  نادرگب  سپ  ار  زامن  دنرادیاپ  رب  ات  ام  راگدرورپ  هدش  هدینادرگ 
(37  ) دننک يرازگ  رکش  ناشیا  هک  دشاب  اهرمث  زا 

هن نیمز و  رد  زیچ  چیه  ادخ  رب  دشابیمن  هدیـشوپ  مینکیم و  راکـشآ  هچنآ  میرادیم و  ناهنپ  هچنآ  ینادیم  وت  هک  یتسردب  ام  راگدرورپ  يا 
(38  ) نامسآ رد 
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(39  ) یئاعد هدنونش  هنیآ  ره  نم  راگدرورپ  هک  یتسردب  ار  قحسا  لیعمسا و  یگرزب  رد  نمب  دیشخب  هک  ار  ادخ  رم  شیاتس 

(40  ) ارم ياعد  نک  لوبق  نم و  راگدرورپ  يا  منادنزرف  زا  زامن و  هدنراد  اپ  رب  ارم  نادرگب  نم  راگدرورپ  يا 
(41  ) باسح دوش  مئاق  هک  يزور  ارنانمؤم  ار و  منیدلاو  ارم و  زرمایب  ام  راگدرورپ 

نآ رد  دنامیم  هداشگ  هک  يزور  يارب  ار  ناشیا  میزادنایم  سپ  زاب  تسین  نیا  زج  ناراکمتـس  دننکیم  هچنآ  زا  ربخیب  ار  ادخ  هتبلا  رادنپم  و 
(42  ) اهمشچ

(43  ) یلاخ دشاب  ناشاهلد  ناشاهمشچ و  ناشیا  يوسب  ددرگیمن  رب  ار  ناشاهرس  ناگدنراد  الابب  ناگدز  باتش 
یتّدـم ات  ار  ام  رب  سپ  زاب  ام  راگدرورپ  يا  دـندرک  متـس  هک  نانآ  دـنیوگ  سپ  باذـع  ار  ناشیا  دـیآ  هک  يزور  زا  ار  ناـمدرم  نک  میب  و 

چیه ار  امـش  رم  تسین  هک  شیپ  زا  دـیدروخیم  دـنگوس  هک  دـیدوبن  ایآ و  ار  نالوسر  مینک  يوریپ  ارت و  توعد  میئامن  تباجا  ات  کـیدزن 
(44  ) یلاوز

امـش يارب  میدز  ناشیاب و  میدرک  هنوگچ  هک  ار  امـش  رم  دش  رهاظ  ناشاهدوخ و  رب  دندرک  متـس  هک  نانآ  ياهنکـسم  رد  دـیدش  نکاس  و 
(45  ) اهناتساد

(46  ) اههوک نآ  زا  دوش  لیاز  هک  ناشرکم  دوب  هچ  رگا  ناشرکم و  يازج  تسا  ادخ  دزن  ار و  ناشرکم  دندرک  هلیح  هک  یتسردب  و 
(47  ) تسا ماقتنا  بحاص  بلاغ  ادخ  هک  یتسردب  شنالوسرب  شاهدعو  هدننک  فالخ  ار  ادخ  هّتبلا  رادنپم  سپ 

(48  ) بلاغ ياتکی  يادخ  يارب  زا  دندش  رهاظ  اهنامسآ و  نیمز و  نیا  ریغب  نیمز  دوشیم  هدرک  لیدبت  هک  يزور 
(49  ) اهلغ رد  ناگدش  هدرک  نیرق  زور  نآ  ار  ناراکهانگ  ینیبیم  و 

دشوپب نارطق و  زا  ناشاهنهاریپ 
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(50  ) شتآ ار  ناشاهیور 

(51  ) تسباسح دوز  ادخ  هک  یتسردب  هدرک  بسک  هچنآ  یسفن  ره  ادخ  دهد  ازج  ات 
نابحاص دـنریگ  دـنپ  ات  اتکی و  يادـخ  تسا  وا  هک  تسین  نیا  زج  هک  دـننادب  ات  نآب و  دـنوش  هدـیناسرت  ات  ار و  نامدرم  رم  تستیاـفک  نیا 

(52  ) اهدرخ

ۀّکمب تلزن  یه  ۀیآ و  عست  رجحلا  ةروس 

نآرق 271  همجرت 
نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 

(1  ) نشور تسا  ینآرق  باتک و  ياهتیآ  نیا 
(2  ) ناناملسم دندوب  شاک  هک  دندش  رفاک  هک  اهنآ  دننک  وزرآ  هک  اسب 

(3  ) دننادب هک  دشاب  دوز  سپ  وزرآ  ار  ناشیا  دنک  لوغشم  دننک و  ینارماک  دنروخب و  ات  ار  ناشیا  راذگاو 
(4  ) مولعم هتشون  ار  وا  دوب  رگم و  ار  هیرق  چیه  میدرکن  كاله  و 

(5  ) دننامن سپ  زاب  شلجا و  زا  یتّما  چیه  دتفین  شیپ 
(6  ) هناوید هنیآ  ره  وت  هک  یتسردب  رکذ  وا  رب  هدش  هداتسرف  ورف  هکنآ  يا  دنتفگ  و 

(7  ) نایوگتسار زا  یتسه  رگا  ار  ناگتشرف  امب  يرآیمن  ارچ 
(8  ) ناگداد تلهم  زا  هاگ  نآ  دنشابن  ّقحب و  رگم  ار  هکئالم  میتسرفیمن  ورف 

(9  ) میناگدنرادهاگن ار  وا  رم  ام  هک  یتسردب  ار و  رکذ  میداتسرف  ورف  ام  هک  یتسردب 
(10  ) ناینیشیپ ياههورگ  رد  وت  زا  شیپ  میداتسرف  هک  یتسردب  و 

(11  ) دندرکیم ءازهتسا  نآب  دندوب  هک  رگم  یلوسر  چیه  ار  ناشیا  دمآیمن  و 
ناراکهانگ  ياهلد  رد  ار  نآ  میرآیم  رد  نینچمه 
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(12)

(13  ) ناینیشیپ نیئآ  تسا  هتشذگ  هک  یتسردب  نآب و  دنروآیمن  نامیا 
(14  ) دنشاب هتفریم  الابب  نآ  رد  هک  هزور  همه  دندوبیم  سپ  نامسآ  زا  يرد  ناشیا  رب  میداشگیم  رگا  و 
(15  ) ناگدش هدرک  رحس  یهورگ  میئام  هکلب  ام  ياهمشچ  هدش  هتسب  تسین  نیا  زج  دنتفگیم  هنیآ  ره 

(16  ) ناگدنرگن يارب  ار  نآ  میتسارآ  اهجرب و  نامسآ  رد  میدینادرگ  هک  یتسردب  و 
(17  ) هدش هدنار  ناطیش  ره  زا  ار  نآ  میتشادهاگن  و 

(18  ) نشور یباهش  ار  وا  تفر  یپ  زا  سپ  تشاد  ارف  شوگ  هدیدزدب  هکنآ  رگم 
(19  ) هدیجنس زیچ  ره  زا  نآ  رد  ام  میدینایور  راوتسا و  ياههوک  نآ  رد  میدنکفا  ار و  نآ  میداد  تعسو  نیمز  و 

(20  ) ناگدنهد يزور  ار  وا  رم  دیتسین  هک  ار  یسک  شّیعت و  ياههیام  نآ  رد  امش  يارب  میتخاس  و 
(21  ) هدش هتسناد  هزادناب  رگم  ار  نآ  میتسرفیمن  شیاهنیزخ و  تسا  ام  دزن  هکنیا  رگم  زیچ  چیه  تسین  و 

ناراد هنازخ  ار  نآ  رم  امش  دیتسین  نآ و  زا  ار  امش  میدیناشون  سپ  ار  بآ  نامـسآ  زا  میداتـسرف  ورف  سپ  اهتفرگ  راب  ار  اهداب  میداتـسرف  و 
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(22)
(23  ) ناثراو میئام  میناریمب و  مینک و  هدنز  هک  میئام  هنیآ  ره  ام  هک  یتسردب  و 

(24  ) ار ناگدنام  سپاو  میتسناد  قیقحتب  امش و  زا  ار  ناگتفر  شیپ  میتسناد  قیقحتب  و 
(25  ) تسا اناد  راکتسرد  وا  هک  ار  ناشیا  دنکیم  روشحم  وا  وت  راگدرورپ  هک  یتسردب  و 

(26  ) هدش هتخیر  يال  زا  هدش  کشخ  لگ  زا  ار  ناسنا  مدیرفآ  هک  قیقحتب  و 
(27  ) نازوس شتآ  زا  شیپ  زا  شدیرفآ  نایرپ  ردپ  و 

ماهدننیرفآ  نم  هک  یتسردب  ار  هکئالم  رم  وت  راگدرورپ  تفگ  هک  یماگنه  و 
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(28  ) هدش هتخیر  يال  زا  کشخ  لگ  زا  ار  یناسنا 
(29  ) نانکهدجس ار  وا  رم  دیتفیب  سپ  محور  زا  نآ  رد  مدینامد  ار و  نآ  مدرک  تسار  نوچ  سپ 

(30  ) یگمه ناشّلک  ناگتشرف  ار  وا  رم  دندرک  هدجس  سپ 
(31  ) ناگدننک هدجس  اب  دشاب  هک  دومن  ابا  ناطیش  رگم 

(32  ) ناگدننک هدجس  اب  یشابیمن  هک  ارت  رم  تسیچ  ناطیش  يا  تفگ 
(33  ) هدش هتخیر  يال  زا  هدش  کشخ  لگ  زا  ار  وا  يدیرفآ  هک  ار  یناسنا  رم  منک  هدجس  هک  نم  متسین  تفگ 

(34  ) هدش هدنار  ییوت  هک  یتسردب  سپ  نآ  زا  ور  نوریب  سپ  تفگ 
(35  ) ازج زور  ات  تنعل  تسا  وت  رب  هک  یتسردب  و 

(36  ) دنوش هتخیگنا  رب  هک  يزور  ات  ارم  هد  تلهم  سپ  نم  راگدرورپ  يا  تفگ 
(37  ) یناگداد تلهم  زا  وت  هک  یتسردب  سپ  تفگ 

(38  ) هدش هتسناد  تقو  زور  ات 
(39  ) یگمه ار  ناشیا  مراد  زاب  هنیآ  ره  نیمز و  رد  ناشیا  يارب  منکیم  هتسارآ  هنیآ  ره  ارم  يدرک  اوغا  هکنآ  اب  نم  راگدرورپ  تفگ 

(40  ) دنناصلخم هک  ناشیا  زا  وت  ناگدنب  رگم 
(41  ) تسار نم  رب  تسا  یهار  نیا  تفگ 

(42  ) ناهارمگ زا  ارت  درک  يوریپ  هکنآ  رگم  یطّلست  ناشیا  رب  ارت  رم  تسین  نم  ناگدنب  هک  یتسردب 
(43  ) همه تسناشیا  هاگهدعو  هنیآ  ره  خزود  هک  یتسردب 

(44  ) هدش هدرک  تمسق  هراپ  ناشیا  زا  تسا  ار  يرد  ره  رم  رد  تفه  تسا  ار  نآ  رم 
(45  ) اههمشچرس اهتشهب و  رد  دنشاب  ناراکزیهرپ  هک  یتسردب 

(46  ) نانمیا یتمالسب  ار  اهنآ  دیوش  لخاد 
(47  ) ناگدنراد مهب  يور  ياهریرس  رب  ناردارب  هنیک  زا  ناشیا  ياههنیس  رد  دوب  هچنآ  مدیشک  نوریب  و 

(48  ) ناگدش نوریب  اهنآ  زا  ناشیا  دنشابن  یبعت و  اهنآ  رد  ار  ناشیا  دسریمن 
(49  ) نابرهم هدنزرمآ  منم  هک  یتسردب  هک  ارم  ناگدنب  هد  ربخ 

و
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(50  ) كاندرد باذع  تسنآ  نم  باذع  هک  یتسردب 
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(51  ) میهاربا نانامهم  زا  ار  ناشیا  هد  ربخ  و 
(52  ) میناگدنسرت امش  زا  هک  یتسردب  تفگ  مالس  دنتفگ  سپ  وا  رب  دندش  لخاد  هک  یماگنه 

(53  ) اناد يرسپ  هب  ارت  میهدیم  هدژم  ام  هک  یتسردب  سرتن  دنتفگ 
دهدیم تراشب  زیچ  هچب  سپ  يریپ  ارم  درک  ّسم  هکنآ  رب  ارم  دیداد  تراشب  ایآ  تفگ 

(55  ) نادیمون زا  شابم  سپ  یتسارب  ارت  میداد  هدژم  دنتفگ  ارم 
(56  ) ناهارمگ رگم  شراگدرورپ  تمحر  زا  دوش  دیمون  هک  تسیک  تفگ و 

(57  ) ناگداتسرف يا  ناتراک  تسیچ  سپ  تفگ 
(58  ) ناراکهانگ یهورگ  يوسب  دنداتسرف  ام  هک  یتسردب  دنتفگ 

(59  ) همه میناشیا  هدنناهر  ام  هک  یتسردب  طول  نادناخ  رگم 
(60  ) ناگدنامزاب زا  دشاب  هنیآ  ره  وا  هک  میدرک  ریدقت  هک  شنز  رگم 

(61  ) ناگداتسرف ار  طول  لآ  دمآ  نوچ  سپ 
(62  ) هتخانشان هورگ  دیئامش  هک  یتسردب  تفگ 

(63  ) دندرکیم ّکش  نآ  رد  دندوب  هچنآب  ارت  میدمآ  هکلب  دنتفگ 
(64  ) مینایوگتسار هنیآ  ره  ام  هک  یتسردب  ّقح و  ارت  میاهدروآ  و 

رومام هک  ییاج  دـیورب  يدـحا و  امـش  زا  دـنک  تافتلا  هک  دـیابن  ار و  ناـشیا  ياـهافق  وش  عباـت  بش و  زا  هراـپ  رد  ار  تلها  رب  نوریب  سپ 
(65  ) دیاهدش

(66  ) ناگدننک حبص  هدش  هدیرب  تسا  اهنیا  لابند  هک  یتسردب  هک  ار  رما  نیا  وا  يوسب  میداد  شرازگ  و 
(67  ) دندرکیم ینامداش  رهش  لها  دندمآ  و 

(68  ) ارم دینکم  اوسر  سپ  دننم  نامهم  اهنیا  هک  یتسردب  تفگ 
(69  ) ارم دیزاسم  راوخ  ادخ و  زا  دیسرتب  و 

(70  ) نایناهج زا  ارت  میدرکن  عنم  ایآ  دنتفگ 
(71  ) ناگدننک دیتسه  رگا  نم  نارتخد  تسا  نیا  تفگ 

ناشیا  هک  وت  ناجب 
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(72  ) دنتسیزیم ناریح  ناشیتسم  رد  هنیآ  ره 
(73  ) ناگدش زور  رد  لخاد  کلهم  دایرف  ناشتفرگ  سپ 

(74  ) لگ گنس  زا  اهگنس  ناشیا  رب  میدیناراب  شریز و  ارش  ربز  میدینادرگ  سپ 
(75  ) ار تسارف  لها  رم  تسا  اهتیآ  هنیآ  ره  نآ  رد  هک  یتسردب 

(76  ) تسا تباث  هارب  هنیآ  ره  نآ  هک  یتسردب  و 
(77  ) ار ناگدنورگ  رم  تسا  یتیآ  هنیآ  ره  نآ  رد  هک  یتسردب 

(78  ) ناراکمتس هنیآ  ره  ۀکیا  نارای  دندوب  هچ  رگا  و 
(79  ) دننشور هار  رد  هنیآ  ره  ود  نآ  هک  یتسردب  ناشیا و  زا  میدیشک  ماقتنا  سپ 

(80  ) ار نالوسر  رجح  باحصا  دندرک  بیذکت  تقیقحب  و 
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(81  ) ناگدننک ضارعا  اهنآ  زا  دندوب  سپ  دوخ  ياهتیآ  ناشمیداد  و 
(82  ) نانمیا اههناخ  اههوک  زا  دندیشارتیم  دندوب  و 

(83  ) ناگدننک دادماب  کلهم  يدایرف  ار  ناشیا  تفرگ  سپ 
(84  ) دندرکیم بسک  هک  دندوب  هچنآ  ناشیا  زا  درکن  تیافک  سپ 

ینتـشذگ رد  رذگ  رد  سپ  تسا  هدنیا  هنیآ  ره  تمایق  هک  یتسردب  ّقحب و  رگم  تسا  اهنآ  نایم  هچنآ  ار و  نیمز  اهنامـسآ و  میدـیرفاین  و 
(85  ) بوخ

(86  ) اناد راگدیرفآ  تسا  وا  وت  راگدرورپ  هک  یتسردب 
(87  ) میظع نآرق  هدش و  لزان  راب  ود  هک  هروس  زا  هیآ  تفه  ارت  میداد  قیقحتب  و 

يارب زا  ار  تلاب  روآ  دورف  ناشیا و  رب  روخم  هودنا  ناشیا و  زا  ار  یفانصا  ناب  میداد  ینارماک  هچنآب  ار  تمشچ  ود  هّتبلا  شهاوخب  ياشگم 
(88  ) ناگدنورگ

(89  ) راکشآ هدننک  میب  منم  نم  هک  یتسردب  وگب  و 
(90  ) دندرک ءزج  ءزج  هراپ و  هراپ  ار  نآرق  دندینادرگ  هک  نانآ  رب  میداتسرف  ورف  هک  نانچ  مه 

(91  ) اهبذک ای  اهرحس  ای  اههراپ  ار  نآرق  دندینادرگ  هک  نانآ 
(92  ) همه ار  ناشیا  دیسرپ  میهاوخ  هنیآ  ره  هک  مسق  وت  راگدرورپب  سپ 

(93  ) دندرکیم هک  دندوب  هچنآ  زا 
نادرگب  ور  هدش و  رومام  هچنآب  نک  راکشآ  سپ 

247 ص : نآرق ، همجرت 
(94  ) ناکرشم زا 

(95  ) ار ناگدننک  ءازهتسا  وت  زا  مینکیم  تیافک  ام  هک  یتسردب 
(96  ) دننادب هک  دشاب  دوز  سپ  رگید  ییادخ  ادخ  اب  دننادرگیم  هک  نانآ 

(97  ) دنیوگیم هچنآب  تاهنیس  دوشیم  گنت  وت  هک  مینادیم  قیقحتب  و 
(98  ) ناگدننک هدجس  اب  شاب  تراگدرورپ و  شیاتسب  يوک  حیبست  سپ 

(99  ) گرم ارت  دیایب  ات  ار  تراگدرورپ  تسرپب  و 

ۀّکمب تلزن  یه  ۀیآ و  نورشع  نامث  ۀئام و  لحّنلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) دنروآیم كرش  هچنآ  زا  هدمآ  رترب  ار و  شندوب  كاپ  مناد  ار  نآ  دینکم  لیجعت  بلط  سپ  ادخ  نامرف  دمآ 

زا دیـسرتب  سپ  نم  رگم  یهلا  تسین  هک  یتسردب  دیهد  میب  هک  شناگدنب  زا  دهاوخیم  هکنآ  رب  شرما  زا  حور  اب  ار  هکئالم  دتـسرفیم  ورف 
(2  ) نم

(3  ) دنروآیم كرش  هچنآ  زا  هدمآ  رترب  یتسارب  ار  نیمز  اهنامسآ و  دیرفآ 
(4  ) راکشآ هدننک  لادج  تسا  وا  نونکا  سپ  هفطن  زا  ار  ناسنا  دیرفآ 

(5  ) دیروخیم اهنآ  زا  اهتعفنم و  یمرگ و  تسا  اهنآ  رد  امش  يارب  ار  اهنآ  دیرفآ  دنفسوگ  واگ و  رتش و  و 
(6  ) دیهدیم رس  هک  یماگنه  هاگارچ و  زا  دیرآیم  هک  یتقو  رد  یلّمجت  اهنآ  رد  تسا  امش  يارب  و 
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نابرهم هنیآ  ره  امش  راگدرورپ  هک  یتسردب  اهسفن  بعتب  رگم  نآ  هدنسر  دیشابن  هک  يرهشب  دنربیم  ار و  امـش  نارگ  ياهراب  دنرادیم  رب  و 
(7  ) تسا میحر 

ار اهرخ  اهرتسا و  اهبسا و  و 
248 ص : نآرق ، همجرت 

(8  ) دینادیمن ار  هچنآ  دنیرفآیم  یشیارآ و  دشاب  ار و  اهنآ  دیوش  راوس  ات 
(9  ) همه ار  امش  يدرک  تیاده  هنیآ  ره  یتساوخ  رگا  تسفرحنم و  نآ  زا  یضعب  هار و  یتسار  تسا  ادخ  رب  و 

(10  ) دینارچیم نآ  رد  هک  یتخرد  تسنآ  زا  یندیشون و  تسنآ  زا  امش  يارب  ار  بآ  نامسآ  زا  داتسرف  ورف  هک  تسا  وا 
يارب تسا  یتیآ  هنیآ  ره  نآ  رد  هک  یتسردـب  اهرمث  همه  زا  اـهروگنا و  اـمرخ و  ناـتخرد  نوتیز و  ار و  تشک  نآـب  امـش  يارب  دـنایوریم 

(11  ) دننکیم هشیدنا  هک  یهورگ 
تـسا هنیآ  ره  نآ  رد  هک  یتسردـب  وا  نامرفب  دـنناگدش  ریخـست  اههراتـس  ار و  هام  باتفآ و  ار و  زور  ار و  بش  امـش  يارب  درک  رّخـسم  و 

(12  ) لقعب دنباییم  رد  هک  یهورگ  يارب  زا  تسا  اهتیآ 
دننکیم رکف  هک  ار  یعمج  رم  تسا  یتیآ  هنیآ  ره  نآ  رد  هک  یتسردـب  شماـسقا  تسا  فلتخم  هک  نیمز  رد  امـش  يارب  دـیرفآ  ار  هچنآ  و 

(13)
ار اهیتشک  ینیبیم  ار و  نآ  دیـشوپیم  هک  هیاریپ  نآ  زا  دـیرآ  نوریب  هزات و  یتشوگ  نآ  زا  دـیروخب  اـت  ار  اـیرد  درک  ریخـست  هک  تسا  وا  و 

(14  ) دینک رکش  امش  هک  دشاب  شلضف و  زا  دنیوجب  ات  نآ و  رد  هنیسب  بآ  ناگدنفاکش 
(15  ) دیبای هار  امش  هک  دشاب  اههار  اهرهن و  امش و  اب  دنک  لیم  هک  ادابم  راوتسا  ياههوک  نیمز  رد  دنگفا  و 

(16  ) دنباییم هار  ناشیا  هراتسب  اهتمالع و  و 
(17  ) دیریگیمن دنپ  سپ  ایآ  دنیرفآیمن  هک  تسا  یسک  نوچ  دنیرفآیم  هکنآ  سپ  ایآ 

(18  ) تسا نابرهم  هدنزرمآ  هنیآ  ره  ادخ  هک  یتسردب  شدروآ  دیناوتن  امشب ز  ار  ادخ  تمعن  دیرامشب  رگا  و 
(19  ) دینکیم راکشآ  ار  هچنآ  دیرادیم و  ناهنپ  ار  هچنآ  دنادیم  ادخ  و 

249 ص : نآرق ، همجرت 
(20  ) دنوشیم هدیرفآ  ناشیا  ار و  يزیچ  دیرفآ  دنناوتیمن  ادخ  زج  زا  دنناوخیم  هک  ار  نانآ  و 

(21  ) دنوشیم هتخیگنا  رب  یک  هک  دننادیمن  ناگدنز و  هن  دنناگدرم 
(22  ) دنناشکرس ناشیا  تسا و  اسانشان  ناشیا  ياهلد  ترخآب  دنورگیمن  هک  نانآ  سپ  هناگی  تسا  ییادخ  امش  يادخ 

(23  ) ار ناشکرس  درادن  تسود  وا  هک  یتسردب  دینکیم  راکشآ  هچنآ  دیرادیم و  ناهنپ  هچنآ  دنادیم  ادخ  هک  یتسردب  راچان 
(24  ) ناینیشیپ ياهناسفا  دنیوگ  امش  راگدرورپ  داتسرف  ورف  زیچ  هچ  ار  ناشیا  رم  دوش  هتفگ  نوچ  و 

تـسا دب  دیـشاب  هاگآ  یملع  نودب  ار  ناشیا  دـننکیم  هارمگ  هک  نانآ  هانگ  ياهراب  زا  تمایق و  زور  مامت  ار  ناشهانگ  ياهراب  دـنراد  رب  ات 
(25  ) دنرادیم رب  هچنآ 

ناشالاب و زا  ماب  ناشیا  رب  دـمآ  دورف  سپ  خـیب  زا  ار  ناشاهانب  ادـخ  نامرف  دـمآ  سپ  ناشیا  زا  شیپ  دـندوب  هک  نانآ  دـندرک  رکم  قیقحتب 
(26  ) دنتسنادیمن هک  اجنآ  زا  باذع  ار  ناشیا  دمآ 

دندش هداد  هک  نانآ  دنتفگ  اهنآ  رد  دیدیزرویم  تفلاخم  دیدوب  هک  نم  نازابنا  دنیاجک  دیوگیم  ار و  ناشیا  دـنکیم  راوخ  تمایق  زور  سپ 
(27  ) تسا نارفاک  رب  يدب  زورما و  ییاوسر  هک  یتسردب  ار  شناد 

یتسردب يرآ  يدب  چیه  مینکب  میدوبن  هک  ار  حلـص  دنتخادنا  رد  سپ  ناشاهدوخ  ناگدننک  ملظ  ناگتـشرف  ناشدـنکیم  حور  ضبق  هکنآ 
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(28  ) دیدرکیم هک  دیدوب  هچنآب  تسا  اناد  ادخ  هک 
(29  ) ناگدننک ّربکت  هاگمارآ  تسا  دب  هنیآ  ره  سپ  نآ  رد  ناینادواج  ار  خزود  ياهرد  دیئآ  رد  سپ 

ناتراگدرورپ  داتسرف  ورف  زیچ  هچ  دندش  راکزیهرپ  هک  ار  نانآ  رم  دش  هتفگ  و 
250 ص : نآرق ، همجرت 

تـسبوخ هنیآ  ره  تسا و  رتهب  ترخآ  يارـس  هنیآ  ره  تسا و  وکین  ایند  نیا  رد  دندرک  ییوکین  هک  نانآ  يارب  زا  نآرق  ینعی  ریخ  دـنتفگ 
(30  ) ناراکزیهرپ يارس 

ادخ دهدیم  ازج  نینچمه  دـنهاوخیم  هچنآ  اهنآ  رد  تسارناشیا  رم  اهرهن  اهنآ  ریز  زا  دوریم  ار  نآ  دـنوشیم  لخاد  یمئاد  تماقا  ياهتـشهب 
(31  ) ار ناراکزیهرپ 

(32  ) دیدرکیم هک  دیدوب  هچنآ  ببسب  ار  تشهب  دیئآ  رد  امش  رب  مالس  دنیوگیم  اههزیکاپ  هکئالم  ناشدنناریمیم  هک  اهنآ 
متـس ناشیا و  زا  شیپ  دـندوب  هک  نانآ  دـندرک  نینچمه  وت  راگدرورپ  نامرف  دـیایب  ای  هکئالم  ار  ناشیا  دـیآ  هکنآ  رگم  دـنربیم  راظتنا  ایآ 

(33  ) دندرکیم ملظ  ناشاهدوخب  هک  دندوب  نکیل  ادخ و  ار  ناشیا  درکن 
(34  ) دندرکیم ءازهتسا  نآب  هک  دندوب  هچنآ  ناشیاب  درک  هطاحا  دندرک و  هچنآ  ياهیدب  ناشدیسر  سپ 

مکح ریغب  میدرکیمن  مارح  ام و  ناردپ  هن  ام و  ار  زیچ  چیه  وا  ریغ  زا  میدیتسرپیمن  ادخ  تساوخیم  رگا  دندروآ  كرـش  هک  نانآ  دـنتفگ  و 
(35  ) راکشآ ندیناسر  رگم  نالوسر  رب  دشاب  ایآ  سپ  ناشیا  زا  شیپ  دندوب  هک  نانآ  دندرک  نینچمه  ار  زیچ  چیه  وا 

ادخ درک  تیاده  هک  تسا  یـسک  ناشیا  زا  سپ  توغاط  زا  دیوش  رود  ار و  ادخ  دیتسرپب  هک  یلوسر  یتّما  ره  رد  میتخیگنا  رب  تقیقحب  و 
(36  ) ناگدننک بیذکت  راک  ماجنا  دوب  هنوگچ  دیرگنب  سپ  نیمز  رد  دینک  سپ  یهارمگ  وا  رب  دش  تباث  هک  تسیک  ناشیا  زا  و 

يرای چیه  ار  ناشیا  رم  تسین  دنکیم و  لالـضا  هک  ار  یـسک  دنکیمن  تیاده  ادخ  هک  یتسردـب  سپ  ناشیا  تیادـه  رب  يزرو  صرح  رگا 
(37  ) ناگدننک

ّقح و وا  رب  تسا  ینداد  هدعو  يرآ  دریمیم  هک  ار  یـسک  ادـخ  دزیگنایمن  رب  هک  ار  ناشیا  دـنگوس  نیرتهظّلغم  ادـخب  دـندروخ  دـنگوس  و 
نکیل 
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(38  ) دننادیمن نامدرم  نیرتشیب 

(39  ) نایوگغرود دندوب  ناشیا  هک  دندش  رفاک  هک  ار  نانآ  دیامن  ادج  ات  نآ و  رد  دندرکیم  فالتخا  هچنآ  ناشیا  يارب  زا  دنک  نایب  ات 
(40  ) دوشیم سپ  وشب  هک  ار  وا  رم  میئوگب  هکنآ  ار  نآ  میهاوخب  نوچ  ار  يزیچ  رم  ام  راتفگ  تسین  نیا  زج 

رجا هنیآ  ره  بوخ و  ياج  ایند  رد  ار  ناشیا  میهدیم  ياج  هنیآ  ره  دندش  هدرکمتـس  هکنآ  دعب  زا  ادخ  هار  رد  دـندرک  ترجه  هک  ینانآ  و 
(41  ) دننادب هک  دشاب  رگا  تسا  رتگرزب  ترخآ 

(42  ) دننکیم لّکوت  ناشراگدرورپ  رب  دندرک و  ربص  هک  نانآ 
(43  ) دینادن هک  دیشاب  رگا  رکذ  لها  زا  دیسرپب  ناشیا و  يوسب  میدرکیم  یحو  هک  ار  ینادرم  رگم  وت  زا  شیپ  میداتسرفن  و 

دننک هشیدـنا  ناشیا  هک  دـشاب  ناشیاب و  دـش  هداتـسرف  ورف  هچنآ  مدرم  يارب  زا  ینک  نایب  ات  ار  رکذ  وتب  میداتـسرف  ورف  اهباتک و  اـهتّجحب و 
(44)

دننادن هک  ییاج  زا  باذع  ار  ناشیا  دیایب  ای  ار  نیمز  ناشیا  اب  ادخ  دـنک  ربز  ریز  هک  ار  اهیدـب  دـندرک  رکم  هک  نانآ  دـندش  نمیا  سپ  ایآ 
(45)

(46  ) ناگدننک زجاع  ناشیا  دنتسین  سپ  ناشندیورگ  رد  ار  ناشیا  دریگب  ای 
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(47  ) تسا میحر  نابرهم  هنیآ  ره  امش  راگدرورپ  هک  یتسردب  سپ  یسرت  رب  ار  ناشیا  دریگب  ای 
دننالیلذ ناشیا  ار و  ادـخ  رم  ناگدـننک  هدجـس  اهپچ  تسار و  زا  شیاههیاس  ددرگیم  هک  يزیچ  زا  ادـخ  دـیرفآ  هچنآ  يوسب  دـندیدن  ایآ 

(48)
(49  ) دننکیمن یشکرس  ناشیا  هکئالم و  هدنبنج و  زا  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامسآ و  رد  هچنآ  دنکیم  هدجس  ار  ادخ  رم  و 

زا ناشراگدرورپ  زا  دنسرتیم 
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(50  ) دنوشیم رومام  هچنآ  دننکیم  ناشالاب و 
(51  ) دیسرتب سپ  نم  زا  سپ  تسا  اتکی  هلا  وا  هک  تسین  نیا  زج  تسا  ات  ود  هک  ار  هلا  ود  دیریگم  هک  ادخ  تفگ  و 

(52  ) دیزیهرپیم ادخ  زج  سپ  ایآ  تسا  یمئاد  هک  نید  تسا  ار  وا  رم  تسا و  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  تسا  ار  وا  رم  و 
(53  ) دیلانیم واب  سپ  يررض  ار  امش  دسرب  نوچ  سپ  تسا  ادخ  زا  سپ  یتمعن  زا  تسا  امش  اب  هچنآ  و 

(54  ) دنروآیم كرش  ناشراگدرورپب  امش  زا  هراپ  هاگنامه  امش  زا  ار  ررض  درک  عفد  نوچ  سپ 
(55  ) دینادب هک  دشاب  دوز  سپ  دیروخرب  سپ  ناشمیداد  هچنآب  دنزرو  نارفک  ات 

دیدرکیم ارتفا  دیدوب  هچنآ  زا  دیوشیم  هدیـسرپ  هنیآ  ره  دـنگوس  ادـخب  ناشمیداد  يزور  هچنآ  زا  هرهب  دـننادیمن  هچنآ  يارب  دـننادرگیم  و 
(56)

(57  ) دنهاوخیم هچنآ  تسا  ار  ناشیا  رم  ار و  شندوب  كاپ  مناد  نارتخد  ادخ  يارب  دننادرگیم  و 
(58  ) مشخ زا  رپ  دشاب  وا  هدش و  هدرک  هایس  شیور  ددرگیم  ّثنؤمب  ناشیا  زا  یکی  دوش  هداد  هدژم  نوچ  و 

هچنآ تسا  دب  دیـشاب  هاگآ  كاخ  رد  شدنک  ناهنپ  ای  يراوخ  رب  شدراد  هگن  ایآ  هک  نآب  دش  هداد  هدژم  هچنآ  يدب  زا  موق  زا  دوش  ناهنپ 
(59  ) دننکیم مکح 

(60  ) رادرک تسرد  بلاغ  تسا  وا  رترب و  لثم  تسا  ادخ  يارب  زا  تسا و  دب  لثم  ترخآب  دنورگیمن  هک  ینانآ  يارب  زا 
مان هک  یتقو  ات  ار  ناشیا  درادیم  سپ  زاب  نکیل  هدنبنج و  چیه  نیمز  يور  رب  دوب  هتشاذگن  ناشمتسب  ار  نامدرم  ادخ  درکیم  هذخاؤم  رگا  و 

(61  ) دنتفایمن شیپ  یتعاس و  دننامیمن  سپ  زاب  ناشلجا  دیآ  نوچ  سپ  هدش  هدرب 
هک  ار  غورد  ناشاهنابز  دنکیم  فصو  دنرادیم و  شوخان  هچنآ  ادخ  يارب  زا  دننادرگیم  و 

253 ص : نآرق ، همجرت 
(62  ) ناگداتسرف شیپ  دنناشیا  هک  یتسردب  شتآ و  تسا  ار  ناشیا  رم  هک  یتسردب  راچان  یبوخ  تسا  ار  ناشیا  رم 

تـسود تسا  وا  سپ  ار  ناشرادرک  میجر  وید  ناشیا  يارب  درک  هتـسارآ  سپ  وت  زا  شیپ  یناتّما  يوسب  میداتـسرف  تقیقحب  دنگوس  ادـخب 
(63  ) كاندرد یباذع  تسا  ار  ناشیا  رم  زورما و  ناشیا 

یموق يارب  زا  تمحر  تیاده و  نآ و  رد  دندرک  فالتخا  هچنآ  ناشیا  يارب  ینک  نایب  هکنآ  يارب  زا  رگم  ار  باتک  وت  رب  ام  میداتسرفن  و 
(64  ) دنورگیم هک 

هک یموق  يارب  تسا  یتیآ  هنیآ  ره  نآ  رد  هک  یتسردب  شندرم  زا  سپ  ار  نیمز  نآب  درک  هدنز  سپ  ار  بآ  نامسآ  زا  داتـسرف  ورف  ادخ  و 
(65  ) دنونشیم

نوخ نیگرس و  هنایم  زا  اهنآ  ياهمکش  رد  هچنآ  زا  ار  امـش  میناماشآیم  یتربع  دنفـسوگ  واگ و  رتش و  رد  تسا  ار  امـش  رم  هک  یتسردب  و 
(66  ) ار ناگدنماشآ  رم  اراوگ  شغیب  يریش 

یعمج يارب  تسا  تیآ  هنیآ  ره  نآ  رد  هک  یتسردـب  ار  بوخ  يزور  يرکـش و  نآ  زا  دـیریگیم  اهروگنا  امرخ و  ناتخرد  ياـهرمث  زا  و 
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(67  ) لقعب دنباییم  رد  هک 
(68  ) بوچ زا  دنزاسب  هچنآ  زا  تخرد و  زا  اههناخ و  اههوک  زا  ریگب  هک  روبنز  يوسب  وت  راگدرورپ  داتسرف  یحو  و 

تـسا فلتخم  هک  یندـیماشآ  اهنآ  ياهمکـش  زا  دـیآیم  نوریب  ناگدـش  مار  ار  تراـگدرورپ  ياـههار  ورب  سپ  اـهرمث  همه  زا  روخب  سپ 
(69  ) دننکیم رکف  هک  ار  یعمج  رم  تسا  یناشن  هنیآ  ره  نآ  رد  هک  یتسردب  نامدرم  يارب  تسییافش  نآ  رد  شیاهگنر 

نتـسناد زا  سپ  دنادن  ات  رمع  رت  هیام  ورف  يوسب  دوشیم  هدرک  ّدر  هک  تسا  یـسک  امـش  زا  ار و  امـش  دناریمیم  سپ  ار  امـش  دـیرفآ  ادـخ  و 
(70  ) تسا اناوت  ياناد  ادخ  هک  یتسردب  يزیچ 
رد یخرب  رب  ار  امش  زا  یخرب  داد  ینوزفا  ادخ  و 

254 ص : نآرق ، همجرت 
ایآ دنناسکی  نآ  رد  ناشیا  سپ  ناشاهتـسد  دش  کلام  هچنآ  رب  ناشیزور  ناگدننادرگرب  دـندش  هداد  ینوزفا  هک  نانآ  دنـشابن  سپ  يزور 

(71  ) دننکیم راکنا  ادخ  تمعن  سپ 
ایآ اههزیکاپ  زا  ار  امش  داد  يزور  ناگداون و  نارسپ و  ناتاهتفج  زا  امـش  يارب  دینادرگ  اهتفج و  ناتاهدوخ  زا  امـش  يارب  دینادرگ  ادخ  و 

(72  ) دنزرویم نارفک  ناشیا  ادخ  تمعنب  دنورگیم و  لطابب  سپ 
(73  ) دنرادن ییاناوت  ار و  يزیچ  نیمز  نامسآ و  زا  يزور  ناشیا  يارب  دشابیمن  کلام  هچنآ  ادخ  ریغ  زا  دندیتسرپیم  و 

(74  ) دینادیمن امش  دنادیم و  ادخ  هک  یتسردب  ار  اهلثم  ادخ  يارب  دینزم  سپ 
نآ زا  دنکیم  قافنا  وا  سپ  یبوخ  يزور  دوخ  زا  ار  وا  میداد  يزور  هک  یـسک  يزیچ و  رب  تسین  رداق  هک  هدیرخ  مرد  هدنب  یلثم  ادخ  دز 

(75  ) دننادیمن ناشیا  نیرتشیب  هکلب  ار  ادخ  رم  شیاتس  دنشابیم  ناسکی  ایآ  راکشآ  ناهنپ و 
هّجوـتم هک  اـجک  ره  شبحاـص  رب  تسا  نارگ  وا  يزیچ و  رب  تـسین  رداـق  هـک  تـسا  گـنگ  ود  نآ  زا  یکی  هـک  درم  ود  یلثم  ادـخ  دز  و 

(76  ) تسار هار  رب  تسا  وا  تلادعب و  دیامرفیم  هک  یسک  وا و  تسناسکی  ایآ  يریخ  درآیمن  شدنادرگیم 
رب ادخ  هک  یتسردب  تسا  رتکیدزن  نآ  ای  مشچ  نتخادنا  رظن  نوچ  رگم  تمایق  نامرف  تسین  نیمز و  اهنامـسآ و  یناهن  تسا  ار  ادـخ  رم  و 

(77  ) تسا اناوت  زیچ  همه 
امش هک  دشاب  اهلد  اههدید و  شوگ و  امش  يارب  دینادرگ  ار و  يزیچ  دیتسنادیمن  هک  ناتناردام  ياهمکش  زا  ار  امش  دروآ  نوریب  ادخ  و 

255 ص : نآرق ، همجرت 
(78  ) دینک رکش 

یعمج يارب  تسا  اهتیآ  هنیآ  ره  نآ  رد  هک  یتسردب  ادخ  رگم  ناشدرادیمن  هگن  نامـسآ  نایم  رد  ناگدش  مار  هدـنرپ  يوسب  دـندیدن  ایآ 
(79  ) دنروآیم نامیا  هک 

ار اهنآ  دیرادیم  رب  کبس  هک  اهناخ  دنفسوگ  واگ و  رتش و  ياهتسوپ  زا  امش  يارب  دینادرگ  هاگمارآ و  ناتاهناخ  زا  ار  امش  دینادرگ  ادخ  و 
(80  ) یماگنه ات  تراجت  هیام  شرف و  ششوپ و  ناشاهوم  ناشياهکرک و  اهنآ و  ياهمشپ  زا  ناتندنام و  زور  ناتچوک و  زور 

هک اهنهاریپ  امش  يارب  دینادرگ  ندوب و  ناهنپ  ياهناخ  اههوک  زا  امـش  يارب  دینادرگ  اهنابیاس و  دیرفآ  هچنآ  زا  امـش  يارب  دینادرگ  ادخ  و 
امش هک  دشاب  امش  رب  ار  دوخ  تمعن  دنکیم  مامت  نینچمه  امش  بیسآ  زا  ار  امـش  درادهاگن  هک  گنج  ياهنهاریپ  امرگ و  زا  ناتدرادهاگن 

(81  ) دیوش داقنم 
(82  ) راکشآ ندیناسر  رگم  وت  رب  تسین  سپ  دننادرگ  ور  رگا  سپ 

(83  ) دننارفاک ناشنیرتشیب  ار و  نآ  دننکیم  راکنا  سپ  ار  ادخ  تمعن  دنسانشیم 
دنوش هدرک  ییوج  اضر  بلط  ناـشیا  هن  دـندش و  رفاـک  هک  ناـنآ  يارب  زا  دوشن  هداد  سپ  ار  يدـهاش  یتّما  ره  زا  میزیگنا  رب  هک  يزور  و 
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(84)
(85  ) دنوش هداد  تلهم  ناشیا  هن  ناشیا و  زا  دوشن  کبس  سپ  باذع  دندرک  متس  هک  ار  نانآ  دننیب  نوچ  و 

سپ وت  ریغ  زا  میدناوخیم  میدوب  هک  دنا  ام  ناکیرـش  اهنآ  ام  راگدرورپ  دـنیوگ  ار  ناشیا  زابنا  دـندروآ  كرـش  هک  ار  نانآ  دـننیبب  نوچ  و 
(86  ) دینایوگغورد هنیآ  ره  امش  هک  یتسردب  ار  راتفگ  ناشیاب  دنزادنیب 

(87  ) دندرکیم ارتفا  دندوب  هچنآ  ناشیا  زا  دشمگ  ار و  حلص  زور  نآ  ادخ  اب  دنزادنیب  و 
دنتشاد زاب  دندش و  رفاک  هک  نانآ 

256 ص : نآرق ، همجرت 
(88  ) دندرکیم داسفا  هک  دندوب  هچنآ  ببسب  باذع  يالاب  رب  باذع  ار  ناشیا  میدوزفا  ادخ  هار  زا 

ار باتک  نیا  وت  رب  میداتـسرف  ورف  اهنآ و  رب  دـهاش  ارت  میدروآ  ناشاهدوخ و  زا  ناشیا  رب  يدـهاش  یتّما  ره  رد  میزیگناـیم  رب  هک  يزور  و 
(89  ) ار ناناملسم  رم  تراشب  تمحر و  تیاده و  ار و  زیچ  همه  رم  لماک  ینایب 

دهدیم دنپ  ملظ  دنـسپان و  تشز و  راک  زا  دنکیم  یهن  تبارق و  بحاصب  ندرک  اطعب  يراکوکین و  تلادعب و  دیامرفیم  ادـخ  هک  یتسردـب 
(90  ) دیریگ دنپ  امش  هک  دشاب  ار  امش 

ناتدوخ رب  ادخ  ار  امـش  دینادرگ  تقیقحب  شندرک و  راوتـسا  زا  دعب  ار  اهدنگوس  دینکـشم  دیدرک و  دـهع  نوچ  ادـخ  دـهعب  دـینک  افو  و 
(91  ) دینکیم هچنآ  دنادیم  ادخ  هک  یتسردب  هاوگ 

دیـشاب هک  ناتنایم  هدـسفم  ار  ناتاهدـنگوس  دـیریگیم  هداد  زاب  بات  ياـهرات  یمکحم  دـعب  زا  ار  هتـشر  دـینادرگ  هک  ینز  نوچ  دیـشابم  و 
دیدوب هچنآ  تمایق  زور  امـش  يارب  درک  دهاوخ  نایب  هنیآ  ره  نآب و  ادخ  ار  امـش  دـیامزآیم  هک  تسین  نیا  زج  یهورگ  زا  رتنوزفا  یهورگ 

(92  ) دیدرکیم فالتخا  نآ  رد 
هک ار  نآ  دنکیم  تیاده  دهاوخ و  هک  ار  نآ  دراذگیم  هارمگ  نکیل  دحاو و  تما  ار  امـش  دوب  هدینادرگ  هنیآ  ره  ادخ  دوب  هتـساوخ  رگا  و 

(93  ) دیدرکیم هک  دیدوب  هچنآ  زا  هّتبلا  دوشیم  هدیسرپ  هنیآ  ره  دهاوخ و 
يارب زا  ادخ و  هار  زا  دیتشاد  زاب  هچنآب  ار  هودنا  دیـشچب  شتابث و  زا  دعب  یمدق  دزغلب  سپ  ناتنایم  هدسفم  ار  ناتاهدـنگوس  دـیریگم  ارف  و 

(94  ) گرزب تسا  یباذع  امش 
ادخ نامیپ  هب  دیریگم  ضوع  و 

257 ص : نآرق ، همجرت 
(95  ) دینادب هک  دیشاب  رگا  ار  امش  رم  تسا  رتهب  تسا  ادخ  دزن  هچنآ  هک  یتسردب  ار  كدنا  ياهب 

رتهب هب  ار  ناشدزم  دندرک  ربص  هک  ار  نانآ  میهدیم  ازج  هنیآ  ره  تسا و  هدنیاپ  تسا  ادـخ  دزن  هچنآ  دوشیم و  يرپس  تسا  امـش  دزن  هچنآ 
(96  ) دندرکیم هک  دندوب  هچنآ  زا 

رتهب ناشدزم  ار  ناشیا  میهد  ازج  هزیکاپ و  یناگدنز  ار  وا  میهد  یناگدنز  سپ  دشاب  نمؤم  وا  نز و  ای  درم  زا  هتـسیاش  رادرک  دـنک  هک  ره 
(97  ) دندرکیم هک  دندوب  هچنآ  زا 

(98  ) هدش هدنار  ناطیش  زا  ادخب  يوجهانپ  سپ  ار  نآرق  یناوخب  نوچ  سپ 
(99  ) دننکیم لّکوت  ناشراگدرورپ  رب  دندیورگ و  هک  نانآ  رب  یطّلست  ار  وا  رم  تسین  هک  یتسردب 

(100  ) دنناگدنروآ كرش  واب  ناشیا  هک  نانآ  شدنرادیم و  تسود  هک  نانآ  رب  رگم  شطّلست  تسین 
ناشیا رتشیب  هکلب  هدـننک  ارتفا  وت  هک  تسین  نیا  زج  دـنیوگ  دتـسرف  ورف  هچنآب  تسا  رتاناد  ادـخ  هیآ و  ياـجب  ار  هیآ  مینک  لیدـبت  نوچ  و 

(101  ) دننادیمن
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ناناملـسم يارب  زا  تراشب  تیاده و  يارب  زا  دندیورگ و  هک  ار  نانآ  دنادرگ  تباث  ات  ّقحب  تراگدرورپ  زا  یکاپ  حور  شدروآ  ورف  وگب 
(102)

وا يوسب  ار  راتفگ  دـننادرگیم  هک  یـسک  نابز  یناسنا  ار  وا  دزومآیم  هک  تسین  نیا  زج  دـنیوگیم  ناـشیا  هک  یتسردـب  مینادـیم  هنیآ  ره  و 
(103  ) نشور یبرع  تسا  ینابز  نیا  تیمجعا و 

(104  ) كاندرد تسیباذع  ناشیا  يارب  زا  ادخ و  ار  ناشیا  دیامنن  هار  ادخ  ياهتیآب  دنورگیمن  هک  نانآ  هک  یتسردب 
(105  ) نایوگغورد دنناشیا  هورگ  نآ  ادخ و  ياهتیآب  دنورگیمن  هک  نانآ  ار  غورد  ددنبیم  هک  تسین  نیا  زج 

شندروآ  نامیا  دعب  زا  ادخب  دش  رفاک  هک  یسک 
258 ص : نآرق ، همجرت 

يارب زا  ادخ و  زا  یمشخ  تسناشیا  رب  سپ  هنیـس  زا  رفکب  دش  زاب  هک  یـسک  نکیل  نامیاب و  دوب  هدیمرآ  شلد  دش و  هدرک  ربج  هکنآ  زج 
(106  ) گرزب یباذع  تسناشیا 

(107  ) ار نارفاک  هورگ  دنکیمن  تیاده  ادخ  هک  یتسردب  ترخآ و  رب  ار  ایند  یناگدنز  دندرک  رایتخا  ناشیا  هک  تسنیاب  نآ 
(108  ) ناربخیب دنناشیا  هورگ  نآ  ناشاهمشچ و  ناششوگ و  ناشاهلد و  رب  ادخ  داهن  رهم  هک  دننانآ  هورگ  نآ 

(109  ) ناراکنایز دنناشیا  ترخآ  رد  ناشیا  هک  یتسردب  راچان 
دندومن ربص  دندرک و  داهج  سپ  دندش  هدرک  باذع  هکنآ  دعب  زا  دندرک  ترجه  هک  نانآ  يارب  زا  تسا  وت  راگدرورپ  هک  یتسردـب  سپ 

(110  ) تسنابرهم هدنزرمآ  هنیآ  ره  نآ  دعب  زا  وت  راگدرورپ  هک  یتسردب 
(111  ) دنوشن هدرکمتس  ناشیا  درک و  هچنآ  يازج  یسفن  ره  دوش  هداد  مامت  شدوخ و  زا  دنک  هلداجم  هک  یسفن  ره  دیآ  هک  يزور 

ادـخ شدـیناشچ  سپ  ادـخ  ياهتمعنب  دـندیزرو  نارفک  سپ  اج  همه  زا  ناوارف  شیزور  دـمآیم  هدـیمرآ  نما  دوب  هک  هیرق  لثم  ادـخ  دز  و 
(112  ) دندرکیم هک  دندوب  هچنآب  میب  یگنسرگ و  ششوپ 

(113  ) ناراکمتس دندوب  ناشیا  باذع و  ناشتفرگ  سپ  ار  وا  دندرک  بیذکت  سپ  ناشیا  زا  یلوسر  ار  ناشیا  دمآ  تقیقحب  و 
(114  ) دیتسرپیم ار  وا  دیتسه  رگا  ار  ادخ  تمعن  دینک  رکش  هزیکاپ و  لالح  ادخ  ناتداد  يزور  هچنآ  زا  دیروخب  سپ 

هن هک  دش  ّرطضم  هکنآ  سپ  نآب  ادخ  ریغ  يارب  دش  هدز  گناب  هچنآ  كوخ و  تشوگ  نوخ و  رادرم و  امـش  رب  درک  مارح  تسین  نیا  زج 
تسنابرهم  هدنزرمآ  ادخ  هک  یتسردب  سپ  يداع  هن  دشاب و  یغاب 
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(115)

دندنبیم هک  نانآ  هک  یتسردب  ار  غورد  ادخ  رب  دیدنبب  ات  مارح  نیا  تسا و  لالح  نیا  هک  ار  غورد  ناشنابز  ندرک  فصو  يارب  دییوگم  و 
(116  ) دنوشیمن راگتسر  ار  غورد  ادخ  رب 

(117  ) درد رپ  یباذع  تسناشیا  يارب  زا  تسا و  یمک  شّیعت  هیام 
متـس ناـشاهدوخب  هک  دـندوب  نکیل  ار و  ناـشیا  میدرکن  متـس  شیپ و  زا  وـت  رب  میدـناوخ  هچنآ  میدرک  مارح  دـندش  دوـهی  هک  ناـنآ  رب  و 

(118  ) دندرکیم
هک یتسردب  دندمآ  ناماسب  نآ و  زا  سپ  دـندرک  هبوت  سپ  ینادانب  ار  يدـب  دـندرک  هک  ار  نانآ  رم  تسا  وت  راگدرورپ  هک  یتسردـب  سپ 

(119  ) تسنابرهم هدنزرمآ  هنیآ  ره  نآ  زا  سپ  وت  راگدرورپ 
(120  ) ناکرشم زا  دوبن  يارگ و  قح  ادخ  يارب  زا  عیطم  اوشیپ  دوب  میهاربا  هک  یتسردب 

(121  ) تسار هارب  شدرک  تیاده  شدیزگ و  رب  ار  وا  ياهتمعن  رم  هدننک  رکش 
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(122  ) ناگتسیاش زا  هنیآ  ره  ترخآ  رد  تسا  وا  هک  یتسردب  یبوخ و  ایند  رد  شداد  و 
(123  ) ناگدنروآ كرش  زا  دوبن  يارگ و  قح  ار  میهاربا  شیک  نک  يوریپ  هک  وت  يوسب  میداتسرف  یحو  سپ 

زور ناشنایم  دنکیم  مکح  هنیآ  ره  وت  راگدرورپ  هک  یتسردب  نآ و  رد  دندرک  فالتخا  هک  نانآ  رب  ار  هبنـش  دش  هدـینادرگ  تسین  نیا  زج 
(124  ) دندرکیم فالتخا  نآ  رد  دندوب  هچنآ  رد  تمایق 

تـسا وا  وت  راگدرورپ  هک  یتسردـب  تسا  رتبوخ  نآ  هچنآ  ناشیا  اب  نک  هلداجم  بوخ و  دـنپ  تمکحب و  تراگدرورپ  تسار  هارب  ناوخب 
(125  ) ناگتفای تیادهب  رتاناد  تسا  وا  شهار و  زا  دشمگ  هکنآب  رتاناد 

رگا نآب و  دیدش  هدرک  تبوقع  هچنآ  دننامب  دینک  تبوقع  سپ  دینک  تبوقع  رگا  و 
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ناگدننک  ربص  يارب  زا  تسا  رتهب  نآ  هنیآ  ره  دینک  ربص 
(127  ) دننکیم رکم  هچنآ  زا  یگنت  رد  شابم  ناشیا و  رب  روخم  هودنا  ادخ و  قیفوتب  رگم  وت  ربص  تسین  نک و  ربص  و 

(128  ) دنناراکوکین ناشیا  هک  نانآ  دندش و  راکزیهرپ  هک  تسا  نانآ  اب  ادخ  هک  یتسردب 

ۀیّکم یه  ۀیآ و  رشع  يدحإ  ۀئام و  لیئارسإ  ینب  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
ياهتیآ زا  ار  وا  میامنب  ات  ار  شنوماریپ  میداد  تکرب  هک  یصقا  دجسمب  مارحلا  دجـسم  زا  یبش  ارـشاهدنب  بشب  ورب  هکنآ  ندوب  كاپ  مناد 

(1  ) انیب ياونش  وا  تسا  وا  هک  یتسردب  دوخ 
(2  ) يراذگ راک  نم  ریغ  زا  دیریگم  هک  بوقعی  نادنزرف  يارب  زا  تیاده  شمیدینادرگ  ۀیروت و  ار  یسوم  میداد  و 

(3  ) راذگ رکش  هدنب  دوب  وا  هک  یتسردب  حون  اب  میدرک  لمح  هکنآ  نادنزرف 
یـشکرس هتبلا  درک  دـیهاوخ  یـشکرس  هنیآ  ره  راب و  ود  نیمز  رد  هّتبلا  درک  دـیهاوخ  داـسف  هک  باـتک  رد  لیئارـسا  ینبب  میدومن  مـالعا  و 

(4  ) گرزب
دوب اهناخ و  هنایم  وجتـسجب  دنور  سپ  تخـس  تّوق  نابحاص  ار  ام  رم  یناگدنب  امـش  رب  میتسرفیم  ود  نآ  نیـسحت  هدـعو  دـیایب  نوچ  سپ 

(5  ) هدش هدرک  هدعو 
(6  ) رامش هار  زا  رترایسب  ار  امش  میدینادرگ  نارسپ و  اهلامب و  ار  امش  مینک  ددم  ناشیا  رب  ار  ترصن  امش  يارب  میدینادرگرب  سپ 

تسا  ارنات  ارناتاهدوخ  رم  سپ  دیدرک  دب  رگا  ناتاهدوخ و  يارب  دیدرک  بوخ  دیدرک  بوخ  رگا 
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هابت ات  راب و  لّوا  ار  نآ  دـندش  لخاد  هک  نانچ  مه  دجـسم  رد  دـنوش  لخاد  اـت  ار و  ناـتاهیور  دـنزاس  دـبات  رگید  هدـعو  دـیایب  نوچ  سپ 
(7  ) یندینادرگ هابت  دندش  بلاغ  هک  ار  هچنآ  دننادرگ 

(8  ) سبح ياج  نارفاک  يارب  زا  ار  خزود  میدینادرگ  درک و  میهاوخ  دوع  دینک  دوع  رگا  ار و  امش  دنک  محر  هک  امش  راگدرورپ  دیاش 
رم هکنیا  هتـسیاش  ياهراک  دننکیم  هک  ار  ینانمؤم  نآ  دهدیم  تراشب  تسا و  رت  تسرد  نآ  هچنآب  دنکیم  تیاده  نآرق  نیا  هک  یتسردـب 

(9  ) گرزب يدزم  تسا  ار  ناشیا 
(10  ) كاندرد یباذع  ناشیا  يارب  میاهدرک  اّیهم  ترخآب  دنروآیمن  نامیا  هک  نانآ  هک  یتسردب  و 

(11  ) هدننک باتش  ناسنا  دوب  ار و  ریخ  شندرک  تساوخرد  لثم  ار  رش  ناسنا  دنکیم  تساوخرد  و 
ار یلـضف  دیئوجب  ات  مشچ  هدنهد  رون  ار  زور  تیآ  میدـینادرگ  ار و  بش  تیآ  میدرک  وحم  سپ  تیآ  ود  ار  زور  ار و  بش  میدـینادرگ  و 
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(12  ) ینداد لیصفت  ار  نآ  میداد  لیصفت  يزیچ  ره  ار و  باسح  اهلاس و  رامش  دینادب  ات  ناتراگدرورپ و  زا 
(13  ) هدوشگ ار  نآ  دید  دهاوخ  هک  همان  تماق  زور  وا  يارب  میدروآ  نوریب  شندرگ و  رد  شلمع  ار  وا  میدینادرگ  مزالم  یناسنا  ره  و 

(14  ) هدننک باسح  وت  رب  زورما  وت  سفن  تسا  سب  ار  تاهمان  ناوخب 
شدوخ و رب  دوشیم  هارمگ  تسین  نیا  زج  سپ  دش  هارمگ  هکنآ  شدوخ و  يارب  تفای  تیاده  هک  تسین  نیا  زج  سپ  تفای  تیاده  هکنآ 

(15  ) ار یلوسر  میتسرفب  هکنآ  ات  ناگدننک  باذع  میشابن  ار و  يرگید  هانگ  راب  هدنراد  رب  چیه  درادن  رب 
دوشیم تباث  سپ  نآ  رد  دـننکیم  ینامرفان  سپ  ار  شناگدشرـس  تمعن  زانب و  تعاطب  میئامرفیم  ار  هیرق  مینک  كاله  هک  میهاوخ  نوچ  و 

ار نآ  مینادرگیم  كاله  سپ  مکح  نآ  رد 
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(16  ) یندرک كاله 
(17  ) انیب هاگآ  شناگدنب  هانگب  تراگدرورپ  تسیفاک  حون و  دعب  زا  اهنرق  زا  میدینادرگ  كاله  رایسب  و 

ار خزود  شیارب  مینادرگیم  سپ  میهاوخیم  هکنآ  يارب  زا  میهاوخیم  هچنآ  نآ  رد  وا  يارب  مینکیم  لیجعت  ار  هدنباتش  نآ  دهاوخ  هک  یسک 
(18  ) هدش هدنار  هدش  هدرک  شهوکن  نآ  رد  دوش  رد  هک 

(19  ) لوبقم ناشیعس  دشاب  اهنآ  سپ  تسا  نمؤم  وا  ار و  دوخ  ششوک  نآ  يارب  درک  ششوک  ار و  ترخآ  تساوخ  هک  یسک  و 
(20  ) هدش هتشادزاب  وت  راگدرورپ  ششخب  دشابن  وت و  راگدرورپ  ششخب  زا  ار  اهنیا  ار و  اهنآ  مینکیم  ددم  ار  کی  ره 

نداد ینوزفا  ۀـهج  زا  تسا  رتـگرزب  بتارمب و  تسا  رتـگرزب  ترخآ  هنیآ  ره  یخرب و  رب  ار  ناـشیا  زا  یخرب  مـیداد  ینوزفا  هنوـگچ  رگنب 
(21)

(22  ) هدش هتشاذگاو  اهنت  هدش  هدرک  شهوکن  ینیشنب  سپ  رگید  يادخ  ادخ  اب  نادرگم 
يوگم سپ  ناشود  ره  ای  ناشیکی  يریپ  هب  وت  دزن  دنسرب  رگا  ندرک  ییوکین  نیدلاوب  ار و  وا  رگم  دیتسرپن  هک  تراگدرورپ  درک  مکح  و 

(23  ) بوخ ینتفگ  ار  ود  نآ  رم  يوگب  ار و  ود  نآ  نکم  رجز  ّفا و  ار  ود  نآ  رم 
هک ارم  دـندرک  تیبرت  هک  نانچ  مه  ار  ات  ود  نآ  نک  تمحر  نم  راگدرورپ  وگب  ینابرهم و  زا  ار  عضاوت  لاـب  اـت  ود  نآ  يارب  روآ  دورف  و 

(24  ) درخ مدوب 
ار ناگدننک  تشگزاب  رم  دشاب  وا  هک  یتسردـب  سپ  ناراکوکین  دیـشاب  رگا  تسا  امـش  ياهـسفن  رد  هچنآب  تسا  رتاناد  امـش  راگدرورپ  و 

(25  ) هدنزرمآ
(26  ) فارساب یندیشاپ  شابم  ارنایرذگهار و  ار و  هراچیب  شّقح و  ار  تبارق  بحاص  هدب  و 

نیطایش  ناردارب  دنشاب  فارساب  ناگدنشاپ  هک  یتسردب 
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(27  ) ساپسان ار  شراگدرورپ  رم  ناطیش  دشاب  و 
(28  ) مرن يراتفگ  ار  ناشیا  رم  وگب  سپ  ار  وا  ینادیم  دیما  هک  تراگدرورپ  زا  یتمحر  بلط  يارب  ناشیا  زا  ینک  ضارعا  رگا  و 

(29  ) مومغم هدش  هدرک  تمالم  ینیشنب  سپ  نداشگ  یگمه  شیاشگم  تندرگب و  هتسب  رب  ار  تتسد  نادرگن  و 
انیب هاگآ  شناگدنب  هب  دشاب  وا  هک  یتسردب  دنادرگیم  گنت  دهاوخیم و  هکنآ  يارب  ار  يزور  دنادرگیم  هداشگ  تراگدرورپ  هک  یتسردب 

(30)
(31  ) گرزب یهانگ  دشاب  ناشیا  نتشک  هک  یتسردب  ار  امش  ار و  ناشیا  میهدیم  يزور  ام  یتسدگنت  میب  زا  ار  ناتنادنزرف  دیشکم  و 

(32  ) هار ۀهج  زا  تسا  دب  تشز و  يراک  دشاب  نآ  هک  یتسردب  ار  انز  دیدرگم  نوماریپ  و 
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سپ یطّلست  شثراو  يارب  زا  میدینادرگ  تقیقحب  سپ  مولظم  دش  هتـشک  هک  یـسک  ّقحب و  رگم  ادخ  هدرک  مارح  هک  ار  یـسفن  دیـشکن  و 
(33  ) هدش هدرک  يرای  دشاب  وا  هک  یتسردب  لتق  رد  دنک  فارسا  هک  دیابن 

هدیـسرپ دشاب  نامیپ  هک  یتسردـب  نامیپ  هب  دـینک  افو  شتّوق و  لامکب  دـسرب  ات  تسا  رتهب  نآ  هکنآب  رگم  ار  میتی  لام  دـیدرگن  نوماریپ  و 
(34  ) هدش

(35  ) تبقاع بسحب  رتبوخ  تسا و  رتهب  نآ  تسرد  ناپق  اب  وزارتب و  دینک  نزو  دییامیپ و  هب  نوچ  ار  هنامیپ  دینک  مامت  و 
(36  ) هدنوش هدیسرپ  نآ  زا  دشاب  اهنآ  همه  لد  مشچ و  شوگ و  هک  یتسردب  شناد  نآب  ارت  رم  دشابن  هچنآ  وشم  وریپ  و 

(37  ) يدنلب رد  اههوکب  دیسر  یهاوخن  زگره  ار و  نیمز  درک  یناوتن  هنخر  وت  هک  یتسردب  زان  ربک و  هار  زا  نیمز  رد  ورم  هار  و 
شیدب  دشاب  نآ  همه 
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(38  ) هدش هتشاد  شوخان  وت  راگدرورپ  دزن 

تمـالم خزود  رد  يوش  هتخادـنا  سپ  رگید  یهلا  ادـخ  اـب  نادرگن  تمکح و  زا  تراـگدرورپ  وتب  داتـسرف  یحو  هک  تسیزیچ  نآ  زا  نآ 
(39  ) هدش هدنار  هدش  هدرک 

ینخـس دییوگیم  هنیآ  ره  امـش  هک  یتسردـب  نارتخد  ناگتـشرف  زا  تفرگ  نارـسپ و  هب  امـش  راگدرورپ  ار  امـش  درک  صوصخم  سپ  ایآ 
(40  ) گرزب

(41  ) ترفن رگم  ار  ناشیا  دوزفین  دنریگ و  دنپ  ات  نآرق  نیا  رد  رّرکم  میدرک  نایب  تقیقحب  و 
(42  ) یهار شرع  بحاص  يوسب  دندوب  هتسج  هنیآ  ره  هاگ  نآ  دنیوگیم  هک  نانچ  مه  ناهلا  وا  اب  دوب  رگا  وگب 

(43  ) یگرزب يرترب  دنیوگیم  هچنآ  زا  تسا  رترب  وا و  تسا  هّزنم 
نکیل وا و  شیاتـسب  دننکیم  حیبست  هک  رگم  زیچ  چیه  تسین  تسا و  اهنآ  رد  هک  ره  نیمز و  هناگتفه و  ياهنامـسآ  ار  وا  رم  دنکیم  حیبست 

(44  ) هدنزرمآ رابدرب  دشاب  وا  هک  یتسردب  ار  ناشیا  حیبست  دنمهفیمن 
(45  ) هدیشوپ هدرپ  ترخآب  دندرگیمن  هک  نانآ  هنایم  وت و  نایم  ام  مینادرگیم  ار  نآرق  یناوخب  نوچ  و 

اهنت نآرق  رد  ار  تراـگدرورپ  ینک  رکذ  نوـچ  ینارگ و  ناشاهـشوگ  رد  ار و  نآ  دـنمهفب  هک  اداـبم  اهـششوپ  ناـشاهلد  رب  میدـینادرگ  و 
(46  ) ناگدنمر ناشاهتشپ  رب  دندرگرب 

دنیوگیم هک  هاگ  نآ  ییوگزار  رد  دـنناشیا  هک  هاگ  نآ  وت و  يوسب  دـنرادیم  شوگ  هک  یماگنه  نآب  دـنرادیم  شوگ  هچنآب  نیرتاـناد  اـم 
(47  ) هدش هدرک  رحس  ار  يدرم  رگم  دینکیمن  يوریپ  ناملاظ 

(48  ) یهار تفای  دنناوتیمن  سپ  دندش  هارمگ  سپ  ار  اهلثم  وت  يارب  دندز  هنوگچ  رگنب 
نوچ  ایآ  دنتفگ  و 
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(49  ) هزات یشنیرفآب  میناگدش  هتخیگنا  رب  هنیآ  ره  ام  ایآ  اههزیر  هزیر  اهناوختسا و  میشاب 

(50  ) نهآ ای  اهگنس  دیشاب  وگب 
ار امش  دروآ  دیدپ  هک  یسک  نآ  وگب  ار  ام  دروآیم  زاب  هک  تسیک  تفگ  دنهاوخ  يدوزب  سپ  ناتاههنیـس  رد  دیآ  میظع  هچنآ  زا  یقلخ  ای 

(51  ) کیدزن دشاب  هدوب  هک  دیاش  وگب  نآ  دوب  دهاوخ  دنیوگیم  ار و  ناشاهرس  وت  يوسب  دننابنجیم  يدوزب  سپ  راب  لّوا 
(52  ) یکدنا رگم  دیاهدرکن  گنرد  هک  دیربیم  نامگ  وا و  شیاتسب  دینکیم  تباجا  سپ  ناتدناوخیم  هک  يزور 

ناسنا رم  دشاب  ناطیـش  هک  یتسردب  ناشنایم  دنکیم  داسف  میجر  وید  هک  یتسردب  تسا  رتبوخ  نآ  هچنآ  دنیوگب  هک  ارم  ناگدنب  رم  وگب  و 
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(53  ) راکشآ ینمشد  ار 
راذگ راک  ناشیا  رب  ارت  میداتسرفن  ار و  امـش  دنک  باذع  دهاوخ  رگا  ای  ار  امـش  دنک  محر  دهاوخ  رگا  امـشب  تسا  رتاناد  امـش  راگدرورپ 

(54)
میداد یـضعب و  رب  ار  ناربمغیپ  زا  یـضعب  میداد  ینوزفا  هک  قیقحتب  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  یـسکب  تسا  رتاناد  وت  راـگدرورپ  و 

(55  ) روبز ار  دواد 
(56  ) ار رییغت  هن  امش و  زا  ار  ررض  عفر  دنشابن  کلام  سپ  وا  ریغ  زا  دیدرگ  يوعد  هک  ار  نانآ  دیناوخب  وگب 

شباذع زا  دنـسرتیم  ار و  شتمحر  دنرادیم  دیما  دنرتکیدزن و  هک  ناشمادک  ره  هلیـسو  ناشراگدرورپ  يوسب  دنیوجیم  دـنناوخیم  هک  اهنآ 
(57  ) هدش هدرک  رذح  دشاب  تراگدرورپ  باذع  هک  یتسردب 

دشاب تخس  یباذع  شاهدننک  باذع  ای  تمایق  زور  زا  شیپ  شاهدننک  كاله  میئام  هک  رگم  هیرق  چیه  تسین  و 
266 ص : نآرق ، همجرت 

(58  ) هدش هتشون  باتک  رد  نآ 
نآب دندرک  متس  سپ  هدننک  انیب  هقان  ار  دومث  میداد  ناینیـشیپ و  ار  نآ  دندرک  بیذکت  هکنآ  رگم  ار  اهتیآ  میتسرفب  هک  ار  ام  تشادن  زاب  و 

(59  ) نداد میب  يارب  رگم  ار  اهتیآ  میتسرفیمن  و 
ییالتبا رگم  ارت  میدومن  هک  ار  یباوخ  نآ  میدـینادرگن  نامدرمب و  هدرک  هطاحا  وت  راگدرورپ  هک  یتسردـب  ار  وت  رم  میتفگ  هک  یماگنه  و 

(60  ) یمیظع يور  هدایز  رگم  ناشدیازفایمن  سپ  ار  ناشیا  میهدیم  میب  نآرق و  رد  هدش  هدرک  تنعل  تخرد  نآ  نامدرم و  يارب 
زا يدیرفآ  هکنآ  يارب  زا  منک  هدجـس  ایآ  تفگ  سیلبا  رگم  دندرک  هدجـس  سپ  ار  مدآ  رم  دـینک  هدجـس  ار  ناگتـشرف  رم  میتفگ  نوچ  و 

(61  ) لگ
هتبلا مزادـنارب  داـینب  هنیآ  ره  زیختـسر  زور  اـت  ارم  يراد  سپ  زاـب  رگا  هنیآ  ره  نم  رب  يداد  لیـضفت  هک  یـسک  نیا  هک  ارم  هد  ربـخ  تـفگ 

(62  ) یکدنا رگم  ار  شنادنزرف 
(63  ) مامت يازج  خزود  هک  یتسردب  سپ  ناشیا  زا  ارت  دوش  وریپ  هک  یسک  سپ  ورب  تفگ 

دالوا و اهلام و  رد  ار  ناشیا  وش  زابنا  تناـگدایپ و  تناراوس و  اـب  ناـشیا  رب  نز  داـیرف  تزاوآـب و  ناـشیا  زا  یناوت  هک  ار  یـسک  هد  شزغل 
(64  ) بیرف رگم  ناطیش  ار  ناشیا  دهدیمن  هدعو  ار و  ناشیا  هد  هدعو 

(65  ) لیکو تراگدرورپ  دشاب  سب  یطّلست و  ناشیا  رب  ارت  رم  تسین  نم  ناگدنب  هک  یتسردب 
(66  ) نابرهم امشب  دشاب  وا  هک  یتسردب  شلضف  زا  دیئوجب  ات  ایرد  رد  ار  یتشک  امش  يارب  دناریم  هک  تسا  امش  راگدرورپ 

وا ریغ  زا  دیناوخیم  هک  ار  نآ  دوشیم  مگ  ایرد  رد  ررض  ار  امش  دنک  ّسم  نوچ  و 
267 ص : نآرق ، همجرت 

(67  ) ساپسان ناسنا  دشاب  دیدش و  نادرگ  يور  نابایب  يوسب  ناتداد  تاجن  نوچ  سپ 
(68  ) ار یظفاح  دوخ  يارب  دیباین  سپ  ار  یشاپ  هزیرگنس  داب  دنت  امش  رب  دتسرف  ای  ار  ّرب  فرط  امش  اب  درب  ورف  هک  دیدش  نمیا  سپ  ایآ 
هکنآ ببـسب  ار  امـش  دنک  قرغ  سپ  داب  زا  هدننکـش  مه  رد  امـش  رب  دتـسرف  سپ  رگید  راب  نآ  رد  ار  امـش  دنادرگ  زاب  هک  دیدش  نمیا  ایآ 

(69  ) هدنیآ یپ  زا  نآب  ام  رب  دوخ  يارب  دیباین  سپ  دیدش  رفاک 
ناشمیداد ینوزفا  اههزیکاپ و  زا  ناشمیداد  يزور  ایرد و  نابایب و  رد  ار  ناشیا  میتشاد  رب  ار و  مدآ  نادنزرف  میدـینادرگ  یمارگ  قیقحتب  و 

(70  ) ینداد ینوزفا  میدیرفآ  هکنآ  زا  يرایسب  رب 
هدرکمتـس ار و  دوخ  همان  دنناوخیم  اهنآ  سپ  شتـسار  تسدـب  شباتک  دـش  هداد  هکنآ  سپ  ناشماماب  ار  ینامدرم  ره  میناوخیم  هک  يزور 
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(71  ) یلیتف رادقم  دنوشیمن 
(72  ) تسا رتهارمگ  روک و  ترخآ  رد  تسا  وا  سپ  روک  ایند  نیا  رد  دشاب  هک  یسک  و 

ار و نآ  میدرک  یحو  هچنآ  ازج  ام  رب  يدـنب  ارتفا  ات  وت  يوسب  میدرک  یحو  هچنآ  زا  ارت  دـنزادنا  هنتفب  هک  دـندوب  کیدزن  هک  یتسردـب  و 
(73  ) تسود ارت  دنریگب  هاگ  نآ 

(74  ) كدنا ار  يزیچ  ناشیا  يوسب  ینک  لیم  هک  دوب  کیدزن  هنیآ  ره  ارت  میداد  تابث  هکنیا  هن  رگا  و 
يرای ام  باذـع  عفد  رد  دوخ  يارب  یتفاییمن  سپ  ندرم  باذـع  نادـنچ  ود  یگدـنز و  باذـع  نادـنچ  ود  ارت  میناشچیم  هنیآ  ره  هاـگ  نآ 

(75  ) هدننک
(76  ) یکدنا رگم  وت  زا  سپ  دندرکیمن  گنرد  هاگ  نآ  نآ و  زا  ارت  دننک  نوریب  ات  نیمز  زا  ارت  دنازغلب  هک  دوب  کیدزن  هک  یتسردب  و 

ار ام  روتسد  رم  یباین  ام و  نالوسر  زا  وت  زا  شیپ  میداتسرف  تقیقحب  هک  نانآ  روتسدب 
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(77  ) يرییغت
بش و هکئالمب  هدش  رضاح  دشاب  حبـص  ندناوخ  هک  یتسردب  ار  حبـص  ندناوخ  بش و  یکیرات  ات  باتفآ  لاوز  تقو  ار  زامن  دیراد  اپ  رب 

(78  ) زور
(79  ) هدوتس هاگیاجب  تراگدرورپ  ارت  دهد  ياج  هک  دیاش  ارت  رم  یتدایز  نآب  وش  رادیب  سپ  بش  زا  و 

تدزن زا  نم  يارب  زا  نادرگب  یتـسار و  ندروآ  نوریب  ارم  روآ  نوریب  یتـسار و  ندـیدرگ  لـخاد  ارم  نـک  لـخاد  نـم  راـگدرورپ  وـگب  و 
(80  ) روای یطّلست 

(81  ) زیچان دشاب  لطاب  هک  یتسردب  لطاب  دش  زیچان  ّقح و  دمآ  وگب  و 
(82  ) نایز زج  ار  ناراکمتس  دیازفایمن  ناگدنورگ و  يارب  زا  تسا  یتمحر  تسا و  افش  نآ  هچنآ  نآرق  زا  میتسرف  ورف  و 

(83  ) دیماان دشاب  یتخس  ّرش و  ار  وا  دنک  ّسم  نوچ  شفرطکیب و  دوش  رود  دنادرگب و  يور  ناسنا  رب  مینکیم  ماعنا  نوچ  و 
(84  ) هار ۀهج  زا  تسا  رت  تسرد  وا  هکنآب  تسا  رتاناد  امش  راگدرورپ  سپ  شدننامب  دنکیم  سک  ره  وگب 

(85  ) كدنا رگم  شناد  زا  دیدش  هداد  تسا و  نم  راگدرورپ  رما  زا  حور  وگب  حور  زا  ارت  دنسرپیم  و 
(86  ) يراذگراک ام  رب  نآب  دوخ  يارب  یباین  سپ  وتب  میدرک  یحو  هچنآ  میربب  هنیآ  ره  میهاوخب  رگا  و 

(87  ) گرزب وت  رب  دشاب  وا  لضف  هک  یتسردب  تراگدرورپ  زا  یتمحر  رگم 
رم ناشیـضعب  دنـشاب  هچ  رگا  ار و  شدـننام  دـنرواین  ار  نآرق  نیا  دـننام  دـنروایب  هکنآ  رب  نایرپ  نایمدآ و  دـنوش  عمج  رگا  هنیآ  ره  وگب 

(88  ) تشپ مه  ار  یضعب 
نیا  رد  نامدرم  يارب  میدینادرگ  رّرکم  قیقحتب  و 
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(89  ) ار یساپسان  رگم  نامدرم  رثکا  دندز  زابرس  سپ  یناتساد  ره  زا  نآرق 

(90  ) همشچ نیمز  زا  ام  يارب  ینک  ناور  هکنآ  ات  ارت  رم  میرآیمن  نامیا  دنتفگ  و 
(91  ) ینتخاس ناور  شنایم  رد  ار  اهرهن  يزاس  ناور  سپ  روگنا  نانبامرخ و  زا  یناتسوب  زا  ارت  رم  دشاب  ای 

(92  ) دهاش ای  لیفک  ار  ناگتشرف  ادخ و  يروایب  ای  هراپ  هراپ  ام  رب  يدرک  يوعد  هک  نانچ  مه  ار  نامسآ  ینکفیب  ای 
نآ میناوخب  هک  یباتک  ام  رب  يروآ  دورف  هکنآ  ات  ارت  نتفر  الاب  رم  زگره  میرادن  رواب  نامسآ و  رد  يور  الاب  ای  الط  زا  هناخ  ارت  رم  دشاب  ای 

(93  ) لوسر یناسنا  رگم  متسه  ایآ  مراگدرورپ  تسا  هّزنم  وگب  ار 
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(94  ) لوسر ار  یناسنا  ادخ  تخیگنا  رب  ایآ  دنتفگ  هکنآ  رگم  تیاده  ار  ناشیا  دمآ  نوچ  دنرآ  نامیا  هک  ار  نامدرم  درکن  عنم  و 
(95  ) لوسر ار  یکلم  نامسآ  زا  ناشیا  رب  میدوب  هداتسرف  ورف  هنیآ  ره  ناگدیمرآ  دنتفریم  هار  هک  هکئالم  نیمز  رد  يدوب  رگا  وگب 

(96  ) انیب هاگآ  شناگدنب  هب  دشاب  وا  هک  یتسردب  امش  نایم  نم و  نایم  هاوگ  ادخ  تسا  سب  وگب 
زا ناروای  ار  ناشیا  رم  تفای  یهاوخن  زگره  سپ  دراذگ  هارمگ  هک  ار  یـسک  هتفای و  هار  تسا  وا  سپ  ادـخ  دـنک  تیادـه  هک  ار  یـسک  و 

دایز هنابز  دنیـشن  ورف  هاگ  ره  تسخزود  ناشهاگیاج  نارک  ناـگنگ و  ناروک و  ناـشاهور  رب  تماـیق  زور  ار  ناـشیا  مینک  رـشح  شریغ و 
(97  ) شتآ نتخورفا  ۀهج  زا  ار  ناشیا  مینک 

رب هنیآ  ره  میام  ایآ  اههزیر  هزیر  اهناوختـسا و  میـشاب  نوچ  ایآ  دنتفگ  ام و  ياهتیآب  دـندش  رفاک  ناشیا  هکنآ  ببـسب  تسا  اهنآ  يازج  نآ 
(98  ) هزات یقلخ  ناگدش  هتخیگنا 

هک  یتسردب  دندید  ایآ 
270 ص : نآرق ، همجرت 

نآ رد  یّکـش  تسین  هک  یلجا  ناشیا  يارب  دینادرگ  ار و  ناشیا  دننام  دنیرفایب  هکنآ  رب  تسا  اناوت  ار  نیمز  اهنامـسآ و  دـیرفآ  هک  ییادـخ 
(99  ) یساپسان رگم  ناراکمتس  دندز  زاب  رس  سپ 

لیخب ناسنا  دشاب  ندرک و  هقفن  سرت  زا  امـش  دـیدرکیم  كاسما  هنیآ  ره  ار  مراگدرورپ  تمحر  ياههنیزخ  دـیدوب  کلام  امـش  رگا  وگب 
(100)

هک یتسردـب  نوعرف  ار  وا  رم  تفگ  سپ  ار  ناشیا  دـمآ  هک  یتقو  لیئارـسا  ینب  زا  سرپب  سپ  نشور  هناشن  هن  ار  یـسوم  میداد  تقیقحب  و 
(101  ) هدش هدرک  وداج  یسوم  يا  ارت  نامگ  هنیآ  ره  نم 

ارت مربیم  نامگ  هنیآ  ره  نم  هک  یتسردب  نشور  ياهلیلد  نیمز  اهنامسآ و  راگدرورپ  رگم  ار  اهنیا  دتسرفیمن  ورف  هک  هتسناد  قیقحتب  تفگ 
(102  ) هدش هدرک  كاله  نوعرف  يا 

(103  ) همه دوب  وا  اب  هک  ره  شمیدرک و  قرغ  سپ  نیمز  زا  ار  ناشیا  دنک  هدنک  رب  هک  تساوخ  سپ 
(104  ) مه اب  هتخیمآ  ار  امش  میروآ  ترخآ  هدعو  دیآ  نوچ  سپ  ار  نیمز  نآ  دیوش  نکاس  هک  ار  لیئارسا  ینب  رم  وا  زا  سپ  ام  میتفگ  و 

(105  ) هدننک میب  هدنهد و  هدژم  رگم  ارت  میداتسرفن  دمآ و  دورف  ّقحب  ار و  نآرق  میداتسرف  ورف  ّقحب  و 
(106  ) ینداتسرف ورف  ار  نآ  میداتسرف  ورف  مارآب و  نامدرم  رب  ار  نآ  یناوخب  ات  ار  نآ  میدرک  ادج  ادج  هک  ینآرق  و 

اهنقذـب دـنتفایم  ورب  ناشیا  رب  دوشیم  هدـناوخ  نوچ  نآ  زا  شیپ  ار  ملع  دـندش  هداد  هک  ناـنآ  هک  یتسردـب  دـیورگن  اـی  نآـب  دـیورگب  وگب 
(107  ) دنیوگیم نانکهدجس و 

(108  ) هدش هدرک  هنیآ  ره  ام  راگدرورپ  هدعو  دشاب  هک  یتسردب  ام  راگدرورپ  تسا  هّزنم 
(109  ) عّرضت ار  ناشیا  دیازفایم  دنیرگیم و  اهخنزب  دنتفایم  يور  رب  و 

نمحر  مانب  دیناوخب  ای  هَّللا  مساب  ار  ادخ  دیناوخب  وگب 
271 ص : نآرق ، همجرت 

(110  ) یقیرط نآ  هنایم  يوجب  ار و  نآ  نکم  هتسهآ  ار و  تزامن  نکم  دنلب  کین و  ياهمان  تسار  وا  رم  سپ  دیناوخب  هک  مادک  ره 
نک میظعت  يراوخ و  زا  يروای  ار  وا  رم  هدوبن  یهاشداپ و  رد  يزابنا  ار  وا  رم  هدوبن  يدنزرف و  تفرگن  هک  ار  يادـخ  رم  شیاتـس  يوگب  و 

(111  ) یندرک میظعت  ار  وا 

ۀکمب تلزن  یه  ۀیآ و  رشع  ۀئام و  فهکلا  ةروس 
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نآرق 307  همجرت 
نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 

(1  ) يژک ار  نآ  رم  دینادرگن  ار و  باتک  شاهدنب  رب  داتسرف  ورف  هک  ار  يادخ  رم  شیاتس 
يدزم تسا  ار  ناشیا  رم  هک  هتـسیاش  ياهراک  دننکیم  هک  ار  یناگدنورگ  دهد  هدژم  وا و  دزن  زا  تخـس  یباذع  دـناسرتب  ات  تسرد  تسار 

(2  ) وکین
(3  ) هشیمه نآ  رد  ناگدننک  ثکم 

(4  ) دنزرف ادخ  تفرگ  دنتفگ  هک  ار  نانآ  دهد  میب  و 
ار یغورد  رگم  دنیوگیمن  ناشیا  ياهنهد  زا  دیآیم  نوریب  هک  هملک  نآ  دمآ  میظع  ار  ناشناردپ  رم  هن  یملع و  چیه  نآب  ار  ناشیا  رم  دشابن 

(5)
(6  ) رایسب هودنا  هار  زا  مالک  نیاب  دنرواین  نامیا  رگا  ناشیا  ياهرثا  رب  ار  تدوخ  هدننک  كاله  وت  دیاش  سپ 

(7  ) رادرک هار  زا  تسا  رتبوخ  ناشمادک  هک  ار  ناشیا  میئامزآ  ات  ار  نانآ  رم  یتنیز  تسا  نیمز  رب  هچنآ  میدینادرگ  ام  هک  یتسردب 
(8  ) هداس نیمز  تسا  نآ  رب  ار  هچنآ  میناگدنورگ  هنیآ  ره  ام  هک  یتسردب  و 

(9  ) بجع ام  ياهتیآ  زا  دندوب  میقر  فهک و  باحصا  هک  یتسردب  هک  یتشادنپ  هکلب 
راغ يوسب  ناناوج  نآ  دندیزگ  ياج  هک  یماگنه 
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(10  ) ّقحب نتفای  هار  ام  راک  زا  ام  يارب  نادرگ  هدامآ  یتمحر و  تدزن  زا  ار  ام  هدب  ام  راگدرورپ  يا  دنتفگ  سپ 

(11  ) هرامشب اهلاس  راغ  نآ  رد  ناشاهشوگ  رب  میدز  سپ 
(12  ) دندرک گنرد  هچنآ  ره  تسا  رتهدنرادهاگن  هرامش  هورگ  ود  نآ  زا  مادک  هک  مینادب  ات  ار  ناشیا  میتخیگنا  رب  سپ 

ناشمیدوزفا دوخ و  راـگدرورپب  دـندیورگ  هک  یناـناوج  دـندوب  ناـشیا  هک  یتسردـب  ّقحب  ار  ناـشیا  ربخ  وت  رب  میناوخیم  اـم  تدـم  هار  زا 
(13  ) تیاده

هتفگ هنیآ  ره  ییادخ  وا  ریغ  زا  میناوخن  زگره  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  راگدرورپ  دنتفگ  سپ  دنتـساخرب  هک  یماگنه  ناشاهلد  رب  میتسب  و 
(14  ) ار یباوص  زا  رود  هاگ  نآ  میشاب 

(15  ) ار یغورد  ادخ  رب  درک  ارتفا  هکنآ  زا  رتملاظ  تسیک  سپ  نشور  یتّجح  ناشیا  رب  دنرآیمن  ارچ  ناهلا  وا  ریغ  زا  دنتفرگ  ام  موق  اهنیا 
شتمحر و زا  ناتراگدرورپ  امش  يارب  دنارتسگب  ات  راغ  نآب  دیریگ  ياج  سپ  ادخ  زج  زا  دنتسرپیم  هچنآ  ناشیا و  زا  دیریگ  هرانک  نوچ  و 

(16  ) ار عافتنا  هیام  ناتراک  زا  امش  يارب  دنک  هدامآ 
ناـشیا پچ و  بناـجب  ار  ناـشیا  دـنک  عطق  دوش  ورف  نوچ  تسار و  بناـجب  ناـشراغ  زا  دوش  فرحنم  دـیآ  رب  نوچ  ار  باـتفآ  ینیبیم  و 

دنک لالـضا  هک  ار  یـسک  هتفای و  هار  تسا  وا  سپ  ادخ  دنک  تیادـه  هک  ار  یـسک  تسا  ادـخ  ياهتیآ  زا  نآ  نآ  زا  ییاهخارف  رد  دـندوب 
(17  ) هدنهد داشرا  يروای  ار  وا  رم  یباین  زگره  سپ 

ود دوب  هدـننارتسگ  ناشگـس  پچ و  بناج  تسار و  بناـجب  ناـشمینادرگیم  دـندوب و  ناـگتفخ  ناـشیا  نارادـیب و  ار  ناـشیا  يرادـنپیم  و 
يدینادرگیم  تشپ  ناشیا  يارب  يدشیم  روهدید  رگا  راغ  رد  نآ  هناتساب  ار  شدعاس 
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(18  ) سرت زا  ناشیا  زا  يدشیم  هدرک  رپ  هنیآ  ره  نتخیرگب و  اهنآ  زا 

کی میدرک  گنرد  دنتفگ  دـیدرک  گنرد  دـنچ  هک  ناشیا  زا  هدـنیوگ  تفگ  ناشنایم  دـننک  شـسرپ  ات  ار  ناشیا  میتخیگنا  رب  نینچمه  و 
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هب ات  رهش  يوسب  نیا  ناتـسرداب  ار  ناتیکی  دیتسرفب  سپ  دیدرک  گنرد  هچنآب  تسا  رتاناد  امـش  راگدرورپ  دنتفگ  زور  زا  یـضعب  ای  زور 
دهد یهاگآ  هک  دیابن  دنک و  فّطلت  یمرن و  هک  دیاب  نآ و  زا  يزور  ناتدروایب  سپ  شماعط  تسا  رتهزیکاپ  رهـش  لها  زا  مادک  هک  دـینیب 

(19  ) ار يدحا  امشب 
هاگ نآ  دیوشن  راگتسر  زگره  دوخ و  شیک  رد  ار  امش  دننادرگ  زاب  ای  ار  امش  دننک  راسگنـس  امـش  رب  دنبای  تسد  رگا  ناشیا  هک  یتسردب 

(20  ) زگره
هک یماگنه  نآ  رد  یّکش  تسین  تمایق  هک  یتسردب  تسا و  ّقح  ادخ  هدعو  هک  یتسردب  دننادب  ات  ناشیا  رب  میدینادرگ  فقاو  نینچمه  و 

بلاغ هک  نانآ  دنتفگ  ناشیاب  تسا  رتاناد  ناشیا  راگدرورپ  یئانب  ناشیا  رب  دـینک  انب  دـنتفگ  سپ  ناشیا  راک  رد  دوخ  نایم  دـندرکیم  عازن 
(21  ) يدجسم ناشیا  رب  میزاسیم  هنیآ  ره  ناشیا  رما  رب  دندش 

دنیوگیم ادیپان و  هب  ینتخادنا  ناشگس  دوب  ناشیا  مشـش  دندوب  نت  جنپ  دنیوگیم  ناشگـس و  دوب  ناشمراهچ  دندوب  ات  هس  دنیوگیم  يدوزب 
نکم لادج  سپ  یکدنا  رگم  ار  ناشیا  دننادیمن  ناشیا  رامـشب  تسا  رتاناد  مراگدرورپ  وگب  ناشگـس  دوب  ناشیا  متـشه  دندوب و  نت  تفه 

(22  ) ار يدحا  اهنآ  زا  ناشیا  رد  يوجم  يوتف  رهاظ و  یلادج  رگم  ناشیا  رد 
(23  ) ادرف ار  نآ  ماهدننک  نم  هک  ار  يزیچ  رم  هتبلا  يوگم  و 

هک  دیاش  وگب  يدرک و  شومارف  نوچ  ار  تراگدرورپ  نک  دای  ادخ و  دهاوخ  هکنآ  رگم 
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(24  ) نتفای تیاده  هار  زا  نیاب  موش  کیدزن  ات  مراگدرورپ  ارم  دنک  تیاده 
(25  ) ار هن  دندوزفا  لاس و  دصیس  ناشراغ  رد  دندرک  گنرد  و 

ریغ زا  ار  ناشیا  تسین  تسا  اونـش  هچ  وا و  تسا  انیب  هچ  نیمز  اهنامـسآ و  یناهن  تسار  وا  رم  دندرک  گنرد  هچنآب  تسا  رتاناد  ادخ  وگب 
(26  ) ار يدحا  شمکح  رد  دنکیمن  کیرش  يرای و  چیه  وا 

(27  ) یهانپ وا  ریغ  زا  یباین  زگره  ار و  وا  ياههملک  رم  هدننک  لدب  تسین  تراگدرورپ  باتک  زا  وتب  دش  هداتسرف  یحو  هچنآ  ناوخب  و 
تمشچ ود  درذگ  رد  دیابن  ار و  وا  ياضر  دنهاوخیم  هاگنابـش  دادمابب و  ار  ناشراگدرورپ  دنناوخیم  هک  نانآ  اب  ار  تسفن  نادرگابیکـش  و 

شیوزرآ يوریپ  دوخ و  دای  زا  ار  وا  لد  میدرک  لفاغ  هک  ار  یسک  نکم  تعاطا  ار و  ایند  یناگدنز  شیارآ  یشاب  هتساوخیم  هک  ناشیا  زا 
(28  ) هابت وا  راک  دشاب  ار و 

يارب میاهدرک  هدامآ  ام  هک  یتسردب  دوش  رفاک  سپ  دهاوخ  هک  ره  دورگب و  سپ  دهاوخ  هک  ره  سپ  تسا  امـش  راگدرورپ  زا  ّقح  وگب  و 
نایرب هک  هتخادگ  زلف  نوچ  یبآب  دنوش  هدیـسر  دایرف  دـنیوج  یـسر  دایرف  رگا  نآ و  هدرپارـس  اهنآب  هدرک  هطاحا  هک  ار  یـشتآ  ناراکمتس 

(29  ) هاگهیکت ۀهج  زا  تسا  دب  یندیماشآ و  نآ  تسا  دب  ار  اهیور  دنکیم 
(30  ) رادرک هار  زا  دش  بوخ  هک  ار  یسک  رجا  میزاسن  عیاض  ام  هک  یتسردب  هتسیاش  ياهراک  دندرک  دندیورگ و  هک  نانآ  هک  یتسردب 

دنـشوپیم رز و  زا  اهناوتـسد  زا  اهنآ  رد  دـنوش  هدرک  هیاریپ  اهرهن  اهنآ  ریز  زا  دوریم  یمئاد  تماقا  ياج  ياهتـشهب  تسا  ار  ناـشیا  رم  اـهنآ 
ربطس يابید  كزان و  يابید  زا  زبس  ياههماج 
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(31  ) هاگ هیکت  تسا  وکین  باوث و  زا  تسبوخ  اهتخت  رب  اهنآ  رد  ناگدننز  هیکت 

امرخ و تخردـب  ار  ود  نآ  میتفرگ  ورف  اـهروگنا و  زا  ناتـسب  ود  ناـشیا  زا  یکی  يارب  میدـینادرگ  هک  درم  ود  ار  یلثم  ناـشیا  يارب  نزب  و 
(32  ) راز تشک  ار  ود  نآ  نایم  میدینادرگ 

(33  ) يرهن ات  ود  نآ  نایم  میدرک  ناور  ار و  يزیچ  نآ  زا  دندرکن  مک  ار و  دوخ  رمث  دنروآ  ناتسب  ود  ره 

( ینارعش  ) نآرق www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 319زکرم  هحفص 139 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


ددـم درم و  رد  وت  زا  مرتـنوزفا  لاـم و  رد  وت  زا  مرتـشیب  نم  هک  وا  اـب  درکیم  وگتفگ  وا  ار و  شبحاـص  رم  تفگ  سپ  يرمث  ار  وا  رم  دوب  و 
(34)

(35  ) زگره نیا  زا  دوش  یلاخ  هک  مربیمن  نامگ  تفگ  شسفن  رب  دوب  هدننک  ملظ  داد  شناتسوب  رد  دش  لخاد  و 
(36  ) تشگزاب ياج  اهنیا  زا  رتهب  مباییم  هنیآ  ره  مراگدرورپ  يوسب  موش  هدینادرگرب  رگا  مئاق و  ار  تمایق  مربیمن  نامگ  و 

تروصب ارت  تخاس  تسرد  سپ  هفطن  زا  سپ  كاخ  زا  تدـیرفآ  هکنآب  يدـش  رفاک  ایآ  وا  اـب  درکیم  وگتفگ  وا  شقیفر و  ار  وا  رم  تفگ 
(37  ) يدرم

(38  ) ار يدحا  مراگدرورپب  منادرگیمن  کیرش  مراگدرورپ و  تسا  ادخ  وا  میوگیم  نم  نکیل 
لام رد  وت  زا  مرتمک  نم  هک  ارم  ینیب  رگا  ادخب  رگم  یتّوق  تسین  ادخ  تساوخ  هچنآ  یتفگن  تناتسوب  رب  يدش  لخاد  هک  یماگنه  ارچ  و 

(39  ) دنزرف و 
(40  ) هداس ینیمز  ددرگ  سپ  نامسآ  زا  اههقعاص  اهنآ  رب  دتسرفب  وت و  ناتسوب  زا  رتهب  ارم  دهدب  هک  مراگدرورپ  دیاش  سپ 

(41  ) نتسج ار  وا  رم  زگره  یناوتن  سپ  هتفر  ورف  نیمزب  شبآ  ددرگ  ای 
نآ  نآ و  رد  دوب  هدرک  فرص  هچنآ  رب  ار  شفک  ود  دینادرگیم  رب  هک  دیدرگ  سپ  شرمثب  دش  هدرک  هطاحا  و 

276 ص : نآرق ، همجرت 
(42  ) ار يدحا  مراگدرورپب  مدوب  هدرکن  کیرش  نم  شاک  يا  تفگیم  شیاهفقس و  رب  دوب  هداتفا 

(43  ) هدننک عنم  دوبن  ادخ و  ریغ  زا  شدننک  يرای  هک  یهورگ  ار  وا  رم  دوبن  و 
(44  ) تبقاع هار  زا  رتهب  ریخ و  ازج و  هار  زا  رتهب  وا  تسا  ّقح  هک  تسار  ادخ  رم  تنطلس  اجنآ 

رد دیدرگ  سپ  نیمز  ینتـسر  نآب  تخیمآ  سپ  نامـسآ  زا  شمیداتـسرف  هک  تسا  یبآ  نوچ  هک  ار  ایند  یناگدنز  لثم  ناشیا  يارب  نزب  و 
(45  ) اناوت يزیچ  همه  رب  ادخ  دشاب  اهداب و  ار  وا  دنک  هدنکارپ  هک  هتسکش  مه 

(46  ) دیما هار  زا  تسا  رتهب  باوث و  هار  زا  تراگدرورپ  دزن  تسا  رتهب  هتسیاش  ياهیقاب  تسا و  ایند  یناگدنز  شیارآ  نارسپ  لام و 
(47  ) ار يدحا  ناشیا  زا  میراذگناو  سپ  ار  ناشیا  مینک  رشح  رهاظ و  ار  نیمز  ینیب  ار و  اههوک  مینادرگیم  ناور  هک  يزور  و 

هک دـیدرک  اعّدا  هکلب  راب  لّوا  ار  امـش  میدـیرفآ  هک  نانچ  مه  ار  ام  دـیدمآ  قیقحتب  هدیـشک  فص  تراـگدرورپ  رب  دـنوش  هدرک  ضرع  و 
(48  ) هدعو تقو  امش  يارب  مینادرگیمن  زگره 

هک ار  همان  نیا  رم  تسیچ  ام  رب  ياو  يا  دـنیوگیم  تسنآ و  رد  هچنآ  زا  دنناگدنـسرت  هک  ار  ناراکهانگ  ینیب  سپ  باـتک  دـش  هتـشاذگ  و 
دنکیمن متــس  رــضاح و  دــندوب  هدرک  هـچنآ  دــنتفای  ار و  نآ  هدروآ  رامــش  رد  هـکنآ  رگم  ار  یگرزب  هـن  ار و  يدرخ  هاـنگ  هتــشاذگناو 

(49  ) ار سکچیه  تراگدرورپ 
رما زا  تفر  نوریب  سپ  ّنج  زا  دوـب  هک  سیلبا  رگم  دـندرک  هدجـس  سپ  ار  مدآ  رم  دـینک  هدجـس  ار  ناگتـشرف  رم  میتـفگ  هک  یماـگنه  و 

نم  ریغ  زا  ناتسود  ار  شنادنزرف  ار و  وا  دیریگیم  سپ  ایآ  شراگدرورپ 
277 ص : نآرق ، همجرت 

(50  ) لدب ار  ناراکمتس  رم  تسا  دب  دننمشد  ار  امش  رم  ناشیا  و 
ناگدننک هارمگ  هدنریگ  مدوبن  ناشاهدوخ و  ندیرفآ  رد  هن  نیمز و  اهنامسآ و  شنیرفآ  رد  ناشمیدرکن  رضاح  دیدیزگ  ادخ  ياجب  هچنآ 

(51  ) راکددم ار 
نایم میدینادرگ  ار و  ناشیا  رم  دندادن  باوج  سپ  ار  ناشیا  دندرک  ادن  سپ  دـیدرک  يوعد  هک  ارم  نازابنا  دـینک  ادـن  دـیوگ  هک  يزور  و 

(52  ) یندش كاله  ياج  ناشیا 
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(53  ) ینتشگرب ياج  نآ  زا  دنتفاین  نآ و  رد  دنناینداتفا  ناشیا  هک  دنتسناد  سپ  ار  شتآ  ناراکهانگ  دندید  و 
(54  ) لدج هار  زا  يزیچ  رتشیب  ناسنا  دشاب  یناتساد و  ره  زا  نامدرم  يارب  زا  نآرق  نیا  رد  میدروآ  رّرکم  قیقحتب  و 

تداع ار  ناشیا  دیآ  هکنیا  رگم  ناشراگدرورپ  زا  دنهاوخ  شزرمآ  تیاده و  ار  ناشیا  دمآ  هک  یتقو  دـنورگب  هک  ار  نامدرم  درکن  عنم  و 
(55  ) يور اب  يور  باذع  ار  ناشیا  دیآ  ای  ناینیشیپ 

نآب دننادرگ  لیاز  ات  لطابب  دـندش  رفاک  هک  نانآ  دـننکیم  هلداجم  ناگدـننک و  میب  ناگدـنهد و  تراشب  رگم  ار  ناگداتـسرف  میتسرفیمن  و 
(56  ) ءازهتساب دندش  هدرک  میب  ار  هچنآ  ارم و  ياهتیآ  دنتفرگ  ار و  ّقح 

ود داتـسرف  شیپ  ار  هچنآ  درک  شومارف  اـهنآ و  زا  دـینادرگ  ور  سپ  شراـگدرورپ  ياـهتیآب  دـش  هداد  دـنپ  هکنآ  زا  رتراکمتـس  تسیک  و 
ار ناشیا  یناوخب  رگا  ینارگ و  ناشیا  ياهـشوگ  رد  ار و  نآ  دـنمهفب  هک  ادابم  اهـششوپ  ناشاهلد  رب  میدـینادرگ  ام  هک  یتسردـب  شتـسد 

(57  ) زگره هاگ  نآ  دنباییمن  تیاده  سپ  تیاده  يوسب 
ناشیا يارب  دومنیم  لیجعت  هنیآ  ره  دـندرک  بسک  هچنآب  ار  ناشیا  درکیم  هذـخاوم  رگا  تمحر  بحاص  راـگزرمآ  تسا  وت  راـگدرورپ  و 

زا دنباین  هک  هدعو  تقو  تسا  ار  ناشیا  رم  هکلب  ار  باذع 
278 ص : نآرق ، همجرت 

(58  ) یهانپ وا  ریغ 
(59  ) هدعو تقو  ناشکاله  يارب  میدینادرگ  دندرک و  متس  نوچ  ار  ناشیا  میدرک  كاله  اههیرق  نیا  و 

(60  ) يراگزور مدرب  ای  ایرد  ود  ندش  عمج  ّلحمب  مسرب  ات  تفر  مهاوخ  هتسویپ  ار  شدرمناوج  رم  یسوم  تفگ  هک  یماگنه  و 
(61  ) یبقن ایرد  رد  ار  شهار  تفرگ  ارف  سپ  ار  ناشیهام  دندرک  شومارف  ود  نآ  هنایم  عمجمب  دیسر  وچ  سپ 

(62  ) یبعت نیا  نامرفس  زا  میدید  هک  یتسردب  ام  هتشاچ  ار  ام  رایب  شناوج  رم  یسوم  تفگ  دنتشذگ  نوچ  سپ 
ار نآ  دربن  نم  دای  زا  ار و  یهام  مدرک  شومارف  نم  هک  یتسردـب  سپ  گنـس  نآب  میدرک  لزنم  اـم  هک  یماـگنه  يدـید  اـیآ  عشوی  تفگ 

(63  ) یبجع ایرد  رد  ار  شهار  تفرگ  ار و  وا  مزاس  روکذم  هک  ناطیش  رگم 
(64  ) نایوج یپ  ناشاهرثا  رب  دنتشگرب  سپ  میتسجیم  هک  میدوب  ام  هچنآ  تسنآ  تفگ 

(65  ) یملع ام  دزن  زا  ار  وا  میدوب  هتخومآ  ام و  دزن  زا  یتمحر  ار  وا  میدوب  هداد  هک  ار  ام  ناگدنب  زا  هدنب  دنتفای  سپ 
(66  ) ّقحب ندیسر  يارب  هدش  هتخومآ  هچنآ  زا  ارم  يزومایب  هکنآ  رب  ارت  منک  يوریپ  ایآ  یسوم  ار  وا  رم  تفگ 

(67  ) ندرک ربص  نم  اب  یناوتیمن  زگره  وت  هک  یتسردب  تفگ 
(68  ) شناد هار  زا  نآب  هدرکن  هطاحا  هچنآ  رب  ینکیم  ربص  هنوگچ  و 

(69  ) يراک رد  ارت  رم  منکن  ینامرفان  هدننک و  ربص  ادخ  دشاب  هتساوخ  رگا  ارم  یبایب  يدوزب  تفگ 
(70  ) ارنایب نآ  زا  وت  يارب  منک  ادتبا  هکنآ  ات  يزیچ  زا  ارم  سرپم  سپ  ارم  يوش  وریپ  رگا  سپ  تفگ 

هک یتسردـب  ار  شلها  ینک  قرغ  اـت  ار  نآ  يدرک  خاروـس  اـیآ  تفگ  ار  نآ  درک  خاروـس  یتـشک  رد  دـندش  راوـس  نوـچ  اـت  دـنتفر  سپ 
(71  ) هتسیاشان يزیچ  يدروآ 

یناوتیمن  زگره  وت  هک  یتسردب  متفگن  ایآ  تفگ 
279 ص : نآرق ، همجرت 
(72  ) ندرک ربص  نم  اب 

(73  ) ار راوشد  مراک  زا  ارم  ناسرم  مدرک و  شومارف  هچنآب  ارم  نکم  هذخاؤم  تفگ 
زیچ يدروآ  تقیقحب  هنیآ  ره  یسفن  صاصق  ریغب  ار  كاپ  یـسفن  یتشک  ایآ  تفگ  ار  وا  تشک  سپ  ار  يرـسپ  دندید  نوچ  ات  دنتفر  سپ 
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(74  ) ار یحیبق 
(75  ) ندرک ربص  نم  اب  یناوتن  زگره  وت  هک  یتسردب  ارت  رم  متفگن  ایآ  تفگ 

(76  ) رذعب نم  دزن  زا  يدیسر  تقیقحب  نم  اب  نکم  تقافر  نآ  زا  سپ  يزیچ  زا  ارت  مسرپب  رگا  تفگ 
هک يراوید  نآ  رد  دنتفای  سپ  ار  ود  نآ  دننک  ینامهم  هک  دندرک  ابا  سپ  شلها  زا  ماعط  دنتساوخ  هیرق  لهاب  دندیسر  نوچ  ات  دنتفر  سپ 

(77  ) يدزم نآ  رب  يدوب  هتفرگ  هنیآ  ره  يدوب  هتساوخ  رگا  تفگ  ار  نآ  درک  تسار  سپ  دیآ  دورف  هک  تساوخیم 
(78  ) ندرک ربص  نآ  رب  یتسناوتن  هچنآ  لام  ریسفتب  ارت  مهد  ربخ  يدوزب  وت  نایم  نم و  نایم  ییادج  تسا  نیا  تفگ 

هک یهاشداپ  ناشیا  هار  شیپ  رد  دوب  ار و  نآ  منک  بویعم  هک  متـساوخ  سپ  ایرد  رد  دـندرکیم  راک  هک  ینانیکـسم  زا  دوب  سپ  یتشک  اّما 
(79  ) بصغب ار  یتشک  ره  تفرگیم 

(80  ) رفک نایصع و  رد  يور  هدایز  ار  ود  نآ  دنک  فیلکت  هک  میدیسرت  سپ  نمؤم  ود  شنیدلاو  دوب  سپ  رسپ  اّما  و 
(81  ) تفوطع رد  رتکیدزن  یکاپ و  رد  وا  زا  رتهب  ناشراگدرورپ  ار  ود  نآ  دهد  لدب  هک  میتساوخ  سپ 

تساوخ سپ  راکوکین  ود  نیا  نیدلاو  دندوب  ود و  نآ  زا  یجنگ  شریز  رد  دشاب  رهش و  رد  دنمیتی  ود  هک  رسپ  ود  زا  دوب  سپ  راوید  اّما  و 
ار ناشجنگ  دنروآ  نوریب  ناشتّوقب و  دنسرب  هک  وت  راگدرورپ 

280 ص : نآرق ، همجرت 
(82  ) ندرک ربص  نآب  یتسناوتن  هچنآ  لآم  ریسفت  تسا  نیا  دوخ  يار  زا  ار  نآ  مدرکن  وت و  راگدرورپ  زا  یتمحرب 

(83  ) ینایب وا  زا  امش  رب  دناوخ  مهاوخ  يدوزب  وگب  نینرقلا  يذ  زا  ارت  دنسرپیم  و 
(84  ) یببس يزیچ  ره  زا  شمیداد  نیمز و  رد  ار  وا  رم  میداد  نّکمت  ام  هک  یتسردب 

(85  ) ار یببس  تفر  یپ  زا  سپ 
وذ يا  میتفگ  ار  یهورگ  نآ  دزن  تفای  راد و  يال  همـشچ  رد  دـنکیم  بورغ  هک  ار  نآ  تفای  باتفآ  ندرک  بورغ  ياـجب  دیـسر  نوچ  اـت 

(86  ) ار ییوکین  ناشیا  رد  يریگیم  هکنیا  ای  ار و  ناشیا  ینکیم  باذع  ای  نینرقلا 
یباذع ار  وا  دنک  باذع  سپ  شراگدرورپ  يوسب  دوش  هدینادرگ  رب  سپ  ار  وا  مینک  باذـع  هک  دـشاب  دوز  سپ  درک  ملظ  هکنآ  اّما  تفگ 

(87  ) تخس
(88  ) یناسآ دوخ  نامرف  زا  ار  وا  رم  تفگ  میهاوخ  يدوزب  یکین و  شاداپ  تسا  ار  وا  رم  سپ  بوخ  راک  درک  دروآ و  نامیا  هکنآ  اّما  و 

(89  ) ار یببس  تفر  یپ  زا  سپ 
(90  ) یششوپ نآ  شیپ  زا  ناشیا  يارب  میدوب  هدینادرگن  هک  یهورگ  رب  دمآیم  رب  هک  ار  نآ  تفای  باتفآ  ندمآ  رب  ياجب  دیسر  نوچ  ات 

(91  ) یهاگآ هار  زا  وا  دزن  دوب  هچنآب  میتشاد  هطاحا  قیقحتب  نینچمه و 
(92  ) ار یببس  تفر  یپ  زا  سپ 

(93  ) ار ینخس  دنمهفب  هک  دندوبن  کیدزن  هک  ار  یهورگ  ات  ود  نآ  شیپ  زا  تفای  ّدس  ود  هنایم  دیسر  نوچ  ات 
هنایم يزاسب  هکنآ  رب  یجرخ  وت  يارب  مینادرگب  ایآ  سپ  نیمز  رد  دـنناگدننک  داسف  جوجام  جوجای و  هک  یتسردـب  نینرقلا  وذ  يا  دـنتفگ 

(94  ) يّدس ناشیا  هنایم  ام و 
نم  راگدرورپ  نآ  رد  ارم  هداد  نّکمت  هچنآ  تفگ 

281 ص : نآرق ، همجرت 
(95  ) يّدس ناشیا  هنایم  امش و  هنایم  مزاسب  هک  یتّوقب  ارم  دینک  ددم  سپ  تسا  رتهب 

دزن دیرایب  تفگ  شتآ  ار  نآ  دینادرگ  هک  یتقو  ات  دیهدب  تفگ  هوک  ود  نآ  هنایم  دوش  ربارب  هک  یتقو  ات  نهآ  ياههچراپ  نم  دزن  دـیرایب 
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(96  ) هتخادگ سم  نآ  رب  مزیرب  ات  نم 
(97  ) ندرک خاروس  ار  وا  رم  دنتسناوتن  ار و  نآ  دنور  الاب  هک  دنتسناوتن  سپ 

ّقح نم  راگدرورپ  هدـعو  دـشاب  هزیر و  هزیر  شدـینادرگیم  نم  راگدرورپ  هدـعو  دـیآ  نوچ  سپ  مراگدرورپ  زا  تسا  یتمحر  نیا  تفگ 
(98)

عمج ار  ناشیا  میدرک  عمج  سپ  روص  رد  دش  هدیمد  یضعب و  رد  دنوشیم  لخاد  بارطـضاب  هک  زور  نآ  ار  ناشیا  یـضعب  میراذگیم  او  و 
(99  ) یندرک

(100  ) یندرک رادومن  نارفاک  يارب  زور  نآ  ار  خزود  میدرک  رادومن  و 
(101  ) ندینش دنتسناوتیمن  هک  دندوب  نم و  دای  زا  هدرپ  رد  ناشاهمشچ  دوب  هک  نانآ 

يارب زا  ار  خزود  میاهدرک  هدامآ  ام  هک  یتسردـب  نابحاص  نم  ریغ  زا  ارم  ناگدـنب  دـنریگب  هک  دـندش  رفاـک  هک  ناـنآ  دنتـشادنپ  سپ  اـیآ 
(102  ) يرضح ام  نارفاک 

(103  ) اهرادرک رد  نارتراکنایزب  ار  امش  میهد  ربخ  ایآ  وگب 
(104  ) ار راک  دننکیم  بوخ  ناشیا  هک  دنرادنپیم  ناشیا  ایند و  یگدنز  رد  ناشیعس  دش  عیاض  هک  نانآ 

تمایق و زور  ناشیا  يارب  میهدیمن  رارق  سپ  ناشاهرادرک  دش  زیچان  سپ  شتاقالم  ناشراگدرورپ و  ياهتیآب  دندش  رفاک  هک  دـننانآ  اهنآ 
(105  ) ینز

(106  ) ءازهتساب ارم  نالوسر  ارم و  ياهتیآ  دنتفرگ  دندش و  رفاک  هچنآ  ببسب  تسخزود  ناشیا  شاداپ  تسنیا 
سودرف  ياهتشهب  ناشیا  يارب  دشاب  هتسیاش  ياهراک  دندرک  دندیورگ و  هک  نانآ  هک  یتسردب 

282 ص : نآرق ، همجرت 
(107  ) یلزنم

(108  ) یلاقتنا اهنآ  زا  دنیوجن  هک  اهنآ  رد  نادواج 
هچ رگا  مراگدرورپ و  تاملک  دوش  رخآ  هکنآ  زا  شیپ  ایرد  يدـش  رخآ  هنیآ  ره  مراگدرورپ  نانخـس  يارب  زا  دادـم  ایرد  يدوب  رگا  وگب 

(109  ) ددم ار  نآ  لثم  میدوب  هدروآ 
دشاب هک  یسک  سپ  اتکی  يادخ  رگم  امش  يادخ  تسین  هک  نمب  دوشیم  هداتـسرف  یحو  هک  امـش  لثم  مایمدآ  نم  هک  تسین  نیا  زج  وگب 

(110  ) يدحا ار  شراگدرورپ  شتسرپ  دزاسن  کیرش  هتسیاش و  راک  دنکب  دیاب  سپ  شراگدرورپ  تاقالم  دراد  دیما  هک 

ۀیآ نوعست  نامث و  یه  ۀیّکم و  میرم  ةروس 

نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مانب 
(2  ) اّیرکز ار  شاهدنب  تسا  وت  راگدرورپ  ندرک  تمحرم  نایب 

(3  ) ناهنپ یندناوخ  ار  شراگدرورپ  دناوخ  هک  یماگنه 
مورحم مراگدرورپ  يا  وت  ندناوخب  ماهدوبن  يریپ و  هار  زا  رـس  دش  لعتـشم  نم و  زا  ناوختـسا  دش  تسـس  هک  یتسردب  اراگدرورپ  تفگ 

(4)
(5  ) یّیلو تدزن  زا  ارم  شخبب  سپ  هدنیازان  منز  دشاب  مدعب و  زا  مامعا  ینب  زا  مسرتیم  نم  هک  یتسردب  و 

(6  ) هدیدنسپ مراگدرورپ  يا  شنادرگب  بوقعی و  لآ  زا  درب  ثاریم  نم و  زا  درب  ثاریم  هک 
(7  ) یمانمه شیپ  زا  ار  وا  رم  میدینادرگن  هک  تسا  ییحی  وا  مان  هک  يرسپ  هب  ارت  میهدیم  هدژم  ام  هک  یتسردب  اّیرکز  يا 
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(8  ) یناوتان تیاهنب  يریپ  زا  ماهدیسر  هک  یتسردب  هدنیازان و  منز  دشاب  يرسپ و  ارم  دوشیم  اجک  زا  نم  راگدرورپ  يا  تفگ 
ارت مدیرفآ  قیقحتب  تسناسآ و  نم  رب  نآ  هک  تراگدرورپ  تفگ  نینچمه  تفگ 

283 ص : نآرق ، همجرت 
(9  ) يزیچ يدوبن  شیپ و  زا 

(10  ) مامت بش  هس  نامدرم  اب  ینکن  نخس  هک  تسنآ  وت  تمالع  تفگ  یتمالع  نم  يارب  نادرگب  مراگدرورپ  تفگ 
(11  ) هاگنابش دادماب و  دینک  حیبست  هک  ناشیاب  درک  هراشا  سپ  بارحم  زا  شموق  رب  تفر  نوریب  سپ 

(12  ) یکدوک رد  مکح  شمیداد  ینادزی و  يورین  هب  ار  باتک  نآ  ریگب  ییحی  يا 
(13  ) راکزیهرپ دوب  یگزیکاپ و  دوخ و  دزن  زا  یتمحر  و 
(14  ) نامرفان شکرس  دوبن  شنیدلاو و  اب  هدننک  یکین  و 

(15  ) هدنز دوشیم  هتخیگنا  رب  هک  يزور  دریمیم و  هک  يزور  دش و  هداز  هک  يزور  وا  رب  مالس  و 
(16  ) یقرش ییاج  رد  شلها  زا  دیزگ  هرانک  هک  یماگنه  میرم  باتک  رد  نک  دای  و 

(17  ) مادنا تسرد  یناسنا  ار  وا  رم  دش  هدننام  سپ  ار  لیئربج  دوخ  حور  شیوسب  میداتسرف  سپ  يرتس  ناشیا  شیپ  زا  تفرگ  سپ 
(18  ) راکزیهرپ یتسه  رگا  وت  زا  هدنشخب  يادخب  مربیم  هانپ  نم  هک  یتسردب  تفگ 

(19  ) هزیکاپ يرسپ  ارت  رم  مشخبب  ات  وت  راگدرورپ  هداتسرف  رگم  نم  متسین  تفگ 
(20  ) راکدب ما  هدوبن  یناسنا و  ارم  هدرکن  ّسم  يدنزرف و  ارم  دشاب  اجک  زا  تفگ 

يرما دـشاب  ام و  زا  یتمحر  نامدرم و  يارب  زا  یتیآ  ار  نآ  مینادرگب  ات  تسا و  ناـسآ  نم  رب  نآ  هک  وت  راـگدرورپ  تفگ  نینچمه  تفگ 
(21  ) هدش هداد  رارق 

(22  ) رود ییاج  رد  وا  اب  دیزگ  هرانک  سپ  واب  تفرگ  راب  سپ 
(23  ) هتفر دای  زا  هدش  شومارف  مدوب  نیا و  زا  شیپ  مدوب  هدرم  نم  شاک  يا  تفگ  امرخ  تخرد  هنت  يوسب  نداز  درد  شدروآ  سپ 

دینادرگ قیقحتب  هک  رادم  هودنا  هک  شریز  زا  لیئربج  ای  یسیع  ار  وا  درک  ادن  سپ 
284 ص : نآرق ، همجرت 

(24  ) يرهن تریز  رد  وت  راگدرورپ 
(25  ) هدیچ هزات  بطر  وت  رب  دنازیریم  ورف  هک  ار  امرخ  تخرد  هنت  دوخ  يوسب  شکب  و 

يادـخ يارب  ماهدرک  رذـن  نم  هک  یتسردـب  وگب  سپ  ار  يدـحا  ناـسنا  زا  ینیبـب  رگا  سپ  وـت  مشچ  دـشاب  نشور  ماـشایب و  روـخب و  سپ 
(26  ) ار یمدآ  زورما  منکیمن  نخس  سپ  هزور  هدنشخب 

(27  ) بجع يزیچ  يدروآ  تقیقحب  میرم  يا  دنتفگ  ار  وا  دوب  هتشادرب  هک  شموق  دزن  ار  وا  دروآ  سپ 
(28  ) راکدب تردام  دوبن  يدب و  درم  تردپ  دوبن  نوراه  رهاوخ  يا 

(29  ) كدوک هراوهگ  رد  دشاب  هک  یسک  اب  میوگ  نخس  هنوگچ  دنتفگ  واب  درک  هراشا  سپ 
(30  ) ربمغیپ ارم  هدینادرگ  باتک و  ارم  هداد  ادخ  هدنب  منم  هک  یتسردب  تفگ 

(31  ) هدنز مشاب  هک  یمادام  ةاکز  زامنب و  ارم  درک  ّتیصو  مشاب و  اج  ره  تکرب  اب  ارم  هدینادرگ  و 
(32  ) تخبدب شکرس  ارم  دینادرگن  مردامب و  راکوکین  و 

(33  ) هدنز موش  هتخیگنا  رب  هک  يزور  مریمیم و  هک  يزور  موش و  هداز  هک  يزور  نم  رب  مالس  و 
(34  ) دننکیم ّکش  نآ  رد  هک  تسرد  نتفگ  میرم  رسپ  یسیع  تسنآ 
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ار وا  رم  دیوگیم  هک  تسین  نیا  زج  سپ  ار  يرما  دهدیم  ندیرفآ  رارق  نوچ  وا  تسا  هّزنم  يدنزرف  چـیه  دریگ  ارف  هک  ار  يادـخ  رم  دـشابن 
(35  ) دوشیم سپ  وشب 

(36  ) تسار هار  تسا  نیا  ار  وا  دیتسرپب  سپ  تسا  امش  راگدرورپ  نم و  راگدرورپ  ادخ  هک  یتسردب  و 
گرزب  يزور  روضح  زا  دندش  رفاک  هک  ار  نانآ  رم  ياو  سپ  ناشنایم  زا  اههفیاط  دندرک  فالتخا  سپ 

انیب هچ  ناشیاب و  دیناونش  هچ 
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(38  ) راکشآ یهارمگ  رد  زور  نآ  دنشاب  ناراکمتس  نکیل  ار  ام  دنیآ  هک  يزور 
(39  ) دنورگیمن ناشیا  یتلفغ و  رد  دنناشیا  راک و  دوش  هداد  شراذگ  نوچ  ترسح  زور  زا  ار  ناشیا  هد  میب  و 

(40  ) دندرگیم زاب  ام  يوسب  تسنآ و  رب  هک  یسک  ار و  نیمز  میربیم  ثاریم  ام  هک  یتسردب 
(41  ) يربمغیپ يوگتسار  دوب  وا  هک  یتسردب  ار  میهاربا  باتک  رد  نک  دای  و 

(42  ) ار يزیچ  وت  زا  دنکیمن  تیافک  دنیبیمن و  دونشیمن و  هچنآ  یتسرپیم  ارچ  نم  ردپ  يا  ار  دوخ  ردپ  رم  تفگ  نوچ 
(43  ) تسار هارب  ارت  منک  تیاده  ات  ارم  نک  يوریپ  سپ  ارت  دماین  هچنآ  شناد  زا  ارم  دمآ  هک  یتسردب  نم  ردپ  يا 

(44  ) نامرفان ار  هدنشخب  يادخ  رم  دشاب  ناطیش  هک  یتسردب  ار  میجر  وید  تسرپم  نم  ردپ  يا 
(45  ) نیرق ار  ناطیش  رم  یشاب  سپ  هدنشخب  يادخ  زا  یباذع  ارت  دنک  ّسم  هک  مسرتیم  نم  هک  یتسردب  نم  ردپ  يا 

دیدم یتّدم  نم  زا  نک  يرود  ارت و  منک  راسگنـس  هنیآ  ره  یتسیاب  زاب  رگا  هنیآ  ره  میهاربا  يا  نم  نایادـخ  زا  وت  هدـنرذگ  رد  ایآ  تفگ 
(46)

(47  ) نابرهم نمب  دشاب  وا  هک  یتسردب  مراگدرورپ  زا  وت  يارب  مهاوخیم  شزرمآ  يدوزب  وت  رب  عادو  مالس  تفگ 
(48  ) تخبدب مراگدرورپ  ندناوخب  مشاب  هدوبن  دیاش  ار  مراگدرورپ  مناوخیم  ادخ و  زج  زا  دیناوخیم  هچنآ  امش و  زا  منکیم  هرانک  و 

(49  ) ربمغیپ میدینادرگ  ار  همه  بوقعی و  قحسا و  ار  وا  رم  میدیشخب  ادخ  زج  زا  دندیتسرپیم  هچنآ  ناشیا و  زا  دیزگ  هرانک  نوچ  سپ 
(50  ) تسا دنلب  هک  یتسار  نابز  ناشیا  يارب  میدینادرگ  دوخ و  تمحر  زا  ار  ناشیا  رم  میدیشخب  و 

وا هک  یتسردب  ار  یسوم  باتک  رد  نک  دای  و 
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(51  ) ربمغیپ لوسر و  دوب  هدش و  هدینادرگ  صلاخ  دوب 
(52  ) هدنیوگ زا  ار  وا  میدرک  کیدزن  روط و  نمیا  بناج  زا  ار  وا  میدرک  ادن  و 

(53  ) يربمغیپ نوراه  ار  شردارب  دوخ  تمحر  زا  ار  وا  رم  میدیشخب  و 
(54  ) یبن لوسر  دوب  هدعو و  تسار  دوب  وا  هک  یتسردب  ار  لیعمسا  باتک  رد  نک  دای  و 

(55  ) هدیدنسپ شراگدرورپ  دزن  دوب  ةاکز و  زامنب و  ار  شناسک  درکیم  رما  دوب  و 
(56  ) یبن يوگتسار  دوب  وا  هک  یتسردب  ار  سیردا  باتک  رد  نک  دای  و 

(57  ) دنلب ییاجب  ار  وا  میدرب  الاب  و 
زا لیئارـسا و  میهاربا و  نادنزرف  زا  حون و  اب  میتشادرب  هک  نانآ  زا  مدآ و  نادنزرف  زا  ناربمغیپ  زا  ناشیا  رب  ادـخ  درک  ماعنا  هک  دـننانا  اهنآ 

ناگدننک هیرگ  نانکهدجـس و  دنتفا  رد  يو  رب  هدنـشخب  يادخ  ياهتیآ  ناشیا  رب  دوش  هدناوخ  نوچ  میدیزگرب  میدرک و  تیاده  هک  نانآ 
(58)

(59  ) ار ّرش  دننیب  هب  هک  دشاب  دوز  سپ  ار  اهشهاوخ  دندرک  يوریپ  ار و و  زامن  دندرک  عیاض  هک  ییاهفلخ  ناشیا  دعب  زا  دندنام  زاب  سپ 
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(60  ) يزیچ دنوشیمن  هدرکمتس  ار و  تشهب  دنوشیم  لخاد  اهنآ  سپ  هتسیاش  يراک  درک  دیورگب و  درک و  هبوت  هک  یسک  رگم 
(61  ) هدش هدروآ  ياجب  وا  هدعو  دشاب  هک  یتسردب  ادیپ  انب  ار  شناگدنب  هدنشخب  يادخ  درک  هدعو  هک  یمئاد  تماقا  اب  ياهتشهب 

(62  ) هاگنابش دادماب و  نآ  رد  ناشیزور  تسا  ار  ناشیا  رم  مالس و  رگم  يوغل  اهنآ  رد  دنونشن 
(63  ) راکزیهرپ دشاب  هک  ار  نآ  دوخ  ناگدنب  زا  میهدیم  ثاریمب  هک  یتشهب  نآ  تسنیا 

و
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دـشابن تسنآ و  نایم  هچنآ  تسا و  اـم  سپ  رد  هچنآ  تسا و  اـم  ياهتـسد  ناـیم  هچنآ  تسار  وا  رم  وت  راـگدرورپ  رماـب  رگم  میئآـیمن  ورف 
(64  ) راکشومارف وت  راگدرورپ 

(65  ) يدننام ار  وا  رم  ینادیم  ایآ  ار  وا  شتسرپ  رم  رادیاپ  ار و  وا  تسرپب  سپ  تسا  اهنآ  نایم  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  راگدرورپ 
(66  ) هدنز موش  هدروآ  نوریب  هنیآ  ره  مریمب  نوچ  ایآ  یمدآ  دیوگیم  و 
(67  ) يزیچ دوبن  شیپ و  زا  ار  وا  میدیرفآ  ام  هک  ناسنا  دنکیمن  رکف  ایآ 

(68  ) هدنیآ رد  ونازب  خزود  درگادرگ  ناشدرک  میهاوخ  رضاح  سپ  نیطایش  اب  ار  ناشیا  مینک  رشح  هک  وت  راگدرورپ  ّقحب  سپ 
(69  ) ینامرفان هار  زا  ادخ  رب  تسا  رتتخس  ناشمادک  ره  یهورگ  ره  زا  مینکیم  نوریب  هنیآ  ره  سپ 

(70  ) نتخادناب ار  وا  دنرتراوازس  ناشیا  هک  نانآب  رتاناد  میئام  هنیآ  ره  سپ 
(71  ) هدش هدرک  مکح  بجاو  وت  راگدرورپ  رب  دشاب  تسنآ  هدنوش  دراو  هک  رگم  امش  زا  تسین  و 
(72  ) هدنیآ رد  ونازب  نآ  رد  ار  ناملاظ  میراذگیم  دندرک و  يراکزیهرپ  هک  ار  نانآ  میناهریم  سپ 

ود نآ  زا  کی  مادـک  دـندیورگ  هک  ار  نانآ  رم  دـندش  رفاک  هک  نانآ  دـنتفگ  تسا  نشور  هک  ام  ياـهتیآ  ناـشیا  رب  دوش  هدـناوخ  نوچ  و 
(73  ) سلجم هار  زا  دنرتبوخ  يوأم و  هار  زا  دنرتهب  هورگ 

(74  ) تئیه ثاثا و  رد  دندوب  رتوکین  اهنآ  هک  یعمج  زا  ناشیا  زا  شیپ  میدینادرگ  كاله  رایسب  هچ  و 
دنوشیم هداد  هدعو  هچنآ  دننیب  هب  هک  نوچ  ات  ینداد  تلهم  هدنـشخب  يادخ  ار  وا  دهد  تلهم  دیاب  سپ  یهارمگ  رد  دـشاب  هک  یـسک  وگب 

(75  ) وا رگشل  تسا  رتفیعض  وا و  ياج  تسا  رتدب  هک  تسیک  هک  دننادب  هک  دشاب  دوز  سپ  تمایق  ای  باذع و  ای 
دنکیم نوزفا  و 
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(76  ) تشگزاب رد  تسا  رتهب  باوث و  رد  وت  راگدرورپ  دزن  تسا  رتهب  هتسیاش  هدنیاپ  ياهرادرک  یتیاده و  دنتفای  تیاده  هک  ار  نانآ  ادخ 

(77  ) ار نادنزرف  ار و  لام  هّتبلا  موش  هداد  هنیآ  ره  تفگ  ام و  ياهتیآب  دش  رفاک  هک  ار  نآ  يدید  سپ  ایآ 
(78  ) ینامیپ هدنیاشخب  يادخ  دزن  زا  تفرگ  ارف  ای  بیغ  رب  هتفای  عالّطا  ایآ 

(79  ) ینداد لوط  باذع  زا  وا  يارب  میهدیم  لوط  دیوگیم و  هچنآ  میسیونیم  يدوزب  تسنانچ  هن 
(80  ) اهنت ام  يوسب  دیآیم  دیوگیم و  هچنآ  ار  وا  میوشیم  ثراو  و 

(81  ) يدنمجرا ناشیا  يارب  زا  دنشاب  ات  ناهلا  ادخ  ریغ  زا  دنتفرگ  و 
(82  ) ّدض ناشیا  رب  دنشاب  ار و  ناشیا  شتسرپ  دننک  راکنا  يدوزب  تسنانچ  هن 

(83  ) یندنابنج ار  ناشیا  دنابنج  رد  هک  نارفاک  رب  ار  نیطایش  میداتسرف  ام  هک  يدیدن  ایآ 
(84  ) یندرمش ناشیا  يارب  میرامشیم  تسین  نیا  زج  ناشیا  رب  ربم  باتش  سپ 

(85  ) هدش دراو  ناراوس  هدنشخب  يادخ  يوسب  ار  ناراکزیهرپ  مینکیم  رشح  هک  يزور 
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(86  ) ناگنشت خزود  يوسب  ار  ناراکهانگ  میناریم  و 
(87  ) ینامیپ هدنشخب  يادخ  دزن  زا  تفرگ  هک  یسک  رگم  ار  تعافش  دنشابیمن  کلام 

(88  ) يدنزرف هدنشخب  يادخ  تفرگ  دنتفگ  و 
(89  ) تخس يزیچ  دیدروآ  هک  یتسردب 

(90  ) ینتخیر ورف  اههوک  دنتفا  رد  ورب  نیمز و  دفاکشب  نآ و  زا  دوش  كاچ  كاچ  اهنامسآ  دش  کیدزن 
(91  ) دنزرف هدنشخب  يادخ  يارب  ناشیا  ندناوخ  ۀهجب 

(92  ) يدنزرف دریگب  هک  ار  هدنشخب  يادخ  رم  تسین  راوازس  و 
(93  ) هدنب تسا  هدنیاشخب  يادخ  هدنیآ  هکنآ  زج  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هکنآ  ره  تسین 

(94  ) یندرمش ار  ناشیا  هدرمش  ار و  اهنآ  هدروآ  رد  طبضب  هک  یتسردب 
زیخاتسر زور  دنیوا  هدنیآ  ناشیا  همه  و 
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(95  ) اهنت

(96  ) ار یتسود  ناشیا  يارب  ادخ  دنادرگیم  يدوزب  هتسیاش  ياهراک  دندرک  دندیورگ و  هک  نانآ  هک  یتسردب 
(97  ) ار تموصخ  تخس  یهورگ  نآب  یهد  میب  ار و  ناراکزیهرپ  نآب  یهد  هدژم  ات  وت  نابزب  شمدینادرگ  ناسآ  هک  تسین  نیا  زج  سپ 

(98  ) يزاوآ ار  ناشیا  رم  يونشیم  ای  سکچیه  ناشیا  زا  یباییم  ایآ  ینرق  زا  ناشیا  زا  شیپ  میدرک  كاله  رایسب  و 

ۀّکمب تلزن  یه  ۀیآ و  نوثالث  سمخ و  ۀئام و  هط  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) هدیزگرب ربمغیپ  يا 

(2  ) یشک بعت  هک  ار  نآرق  وت  رب  میداتسرفن  ورف 
(3  ) دسرتیم هک  یسک  رب  تسین  داد  دنپ  نکیل 

(4  ) ار دنلب  ياهنامسآ  ار و  نیمز  دیرفآ  هکنآ  زا  ینداتسرف  ورف 
(5  ) دش یلوتسم  شرع  رب  هدنشخب  يادخ 

(6  ) تسا نیمز  نیرخآ  هقبط  ریز  هچنآ  تسا و  ات  ود  نآ  نایم  هچنآ  تسا و  نیمز  رد  هچنآ  اهنامسآ و  رد  هچنآ  تسا  ار  وا  رم 
(7  ) ار رتناهنپ  ناهنپ و  دنادیم  وا  هک  یتسردب  سپ  ار  راتفگ  ینک  راکشآ  رگا  و 

(8  ) وکین ياهمان  تسا  ار  وا  رم  وا  رگم  ییادخ  تسین  تسه  ادخ 
(9  ) یسوم تیاکح  ارت  دمآ  هک  یتسردب  و 

ای هلعش  هدنناریگ  نآ  زا  ار  امش  مرایب  هک  دشاب  ار  یـشتآ  مدید  نم  هک  یتسردب  دینک  گنرد  ار  شناسک  رم  تفگ  سپ  یـشتآ  دید  نوچ 
(10  ) یتیاده شتآ  نآ  رب  مبایب 

(11  ) یسوم يا  هک  دش  هدرک  ادن  ار  نآ  دمآ  نوچ  سپ 
هزیکاپ  يداوب  وت  هک  یتسردب  ار  دوخ  نیلعن  نک  نوریب  سپ  وت  راگدرورپ  منم  هک  یتسردب 
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(12  ) یئاوط
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(13  ) دوش هدرک  یحو  هچنآ  رم  رادب  شوگ  سپ  ارت  مدیزگرب  نم  و 
(14  ) نم رکذ  يارب  ار  زامن  راداپ  رب  ارم و  تسرپب  سپ  نم  رگم  ییادخ  تسین  هک  ییادخ  منم  هک  یتسردب 

(15  ) دشوکیم هچنآب  ینت  ره  دوش  هداد  ازج  ات  شمراد  ناهنپ  مهاوخیم  تسا  هدنیآ  تمایق  هک  یتسردب 
(16  ) يوش كاله  سپ  ار  شهاوخ  درک  يوریپ  نآب و  دروآیمن  نامیا  هک  یسک  نآ  زا  ارت  درادن  زاب  سپ 

(17  ) یسوم يا  تسا  وت  تسار  تسد  رد  هچنآ  تسیچ  و 
(18  ) رگید بلاطم  نآ  رد  تسا  ارم  مدنفسوگ و  رب  ار  ناتخرد  گرب  مزیریم  ورف  نآ و  رب  منکیم  هیکت  تسا  نم  ياصع  نآ  تفگ 

(19  ) یسوم يا  شزادنیب  تفگ 
(20  ) تفاتشیم هک  دوب  يرام  هاگ  نآ  سپ  ار  نآ  تخادنا  سپ 

(21  ) دوب لّوا  هک  ار  شتقلخ  ار  نآ  میهد  زاب  هک  دشاب  دوز  سرتم  شریگب و  تفگ 
(22  ) تسا رگید  تیآ  هک  یسیپ  ریغ  زا  ینارون  دیفس  دیایب  نوریب  هک  تنابیرگ  ای  تلابب  ار  تتسد  دنویپب  و 

(23  ) تسگرزب هک  ام  ياهتیآ  زا  ارت  میامنب  ات 
(24  ) نایصع رد  درک  يور  هدایز  وا  هک  یتسردب  نوعرف  يوسب  ورب 

(25  ) ار ماهنیس  نم  يارب  نک  هداشگ  اراگدرورپ  تفگ 
(26  ) ار مراک  نم  يارب  نک  ناسآ  و 

(27  ) نم نابز  زا  هرگ  ياشگب  و 
(28  ) ارم راتفگ  دنمهفب  هک 

(29  ) ملها زا  يریزو  نم  يارب  نادرگب  و 
(30  ) ار مردارب  نوراه 

(31  ) ار متشپ  واب  زاس  يوق 
(32  ) نم راک  رد  ار  وا  نک  زابنا  و 

(33  ) رایسب ارت  مینک  حیبست  ات 
(34  ) رایسب ارت  مینک  دای  و 

(35  ) انیب ام  لاحب  یتسه  وت  هک  یتسردب 
(36  ) یسوم يا  ار  تاهتساوخ  هدش  هداد  هک  یتسردب  تفگ 

(37  ) رگید راب  ارت  میداهن  ّتنم  هک  یتسردب  و 
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(38  ) دوشیم هداتسرف  یحو  هچنآ  تردامب  میداتسرف  یحو  هک  یماگنه 
وا هک  ینمشد  تسا و  ارم  هک  ینمـشد  شدریگب  ات  رانکب  ایرد  ار  وا  دزادنیب  هک  دیاب  سپ  ایرد  رد  شزادنیب  سپ  توبات  رد  شروآ  رد  هک 

(39  ) نم يرادهگن  رب  يوش  هدرک  تیبرت  ات  دوخ و  زا  ار  يرهم  وت  رب  متخادنا  تسا و  ار 
ات تردامب  ارت  میدینادرگ  زاب  سپ  ار  وا  دـنک  ینادـنیاپ  هک  یـسک  رب  ار  امـش  منک  تلالد  ایآ  تفگیم  سپ  ترهاوخ  تفریم  هک  یماگنه 

نیدم لها  رد  اهلاس  يدنام  سپ  یندومزآ  رت  میدومزآ  مغ و  زا  ارت  میدیناهر  سپ  ار  ینت  یتشک  دشابن و  كانهودنا  شمـشچ و  دیاسایب 
(40  ) یسوم يا  هزادنا  رب  يدمآ  سپ 

(41  ) مدوخ يارب  ار  وت  مدرک  نیزک  و 
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(42  ) نم رکذ  رد  دینکم  یتسس  نم و  ياهتیآب  تردارب  وت و  ورب 
(43  ) درک يورهدایز  وا  هک  یتسردب  نوعرف  يوسب  دیورب 

(44  ) دسرتب ای  دریگ  دنپ  وا  هک  دیاش  مرن  ینتفگ  ار  وا  رم  دیئوگب  سپ 
(45  ) نایصع رد  دنک  يور  هدایز  هکنآ  ای  ام  رب  دنک  يریگ  شیپ  هک  میسرتیم  ام  هک  یتسردب  ام  راگدرورپ  دنتفگ 

(46  ) منیبیم مونشیم و  میامش  اب  نم  هک  یتسردب  دیسرتم  تفگ 
ار ناشیا  نکم  باذـع  ار و  لیئارـسا  ینب  ام  اب  تسرفب  سپ  میاوت  راگدرورپ  هداتـسرف  ود  اـم  هک  یتسردـب  دـنتفگ  سپ  ار  وا  دـندمآ  سپ 

(47  ) ار تیاده  دش  وریپ  هکنآ  رب  مالس  تراگدرورپ و  زا  یتیآب  ار  وت  میدمآ  تقیقحب 
(48  ) دینادرگ يور  درک و  بیذکت  هک  تسا  یسک  رب  باذع  هک  امب  دش  هداتسرف  یحو  ام  هک  یتسردب 

(49  ) یسوم يا  امش  راگدرورپ  تسیک  سپ  تفگ 
ار شتقلخ  يزیچ  رهب  داد  هک  تسا  یسک  نآ  ام  راگدرورپ  تفگ 
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(50  ) درک تیاده  سپ 

(51  ) نیتسخن ياهنرق  لاح  تسیچ  تفگ 
(52  ) دنکیمن شومارف  نم و  راگدرورپ  دیامنیمن  اطخ  هک  یباتک  رد  تسا  نم  راگدرورپ  دزن  نآ  ملع  تفگ 

نآب میدروآ  نوریب  سپ  ار  بآ  نامـسآ  زا  داتـسرف  ورف  اـههار و  نآ  رد  امـش  يارب  دروآ  دـیدب  يرتسب و  ار  نیمز  امـش  رب  دـینادرگ  هکنآ 
(53  ) هناگادج ینتسر  زا  یفانصا 

(54  ) اهدرخ نابحاص  يارب  تسا  اهتیآ  هنیآ  ره  نآ  رد  هک  یتسردب  ارنات  ارناتدنفسوگ  واگ و  رتش و  دینارچب  دیروخب و 
(55  ) رگید راب  ار  امش  میروآیم  نوریب  نآ  زا  ار و  امش  میربیم  زاب  نآ  رد  ار و  امش  میدیرفآ  نآ  زا 

(56  ) دومن ابا  درک و  بیذکت  سپ  شاهمه  ام  ياهتیآ  ار  نوعرف  میدومن  تقیقحب  و 
(57  ) یسوم يا  دوخ  رحسب  ام  نیمز  زا  ار  ام  ینک  نوریب  ات  ار  ام  هدمآ  ایآ  تفگ 

يراومه ياجب  وت  هن  ام و  ار  نآ  مینکن  فالخ  هک  یهاگهدـعو  وت  نایم  ام و  نایم  نادرگب  سپ  نآ  دـننام  رحـسب  ارت  میروآ  هنیآ  ره  سپ 
(58)

(59  ) هاگتشاچ نامدرم  دنوش  هدرک  عمج  هکنآ  تسا و  شیارآ  زور  امش  هاگ  هدعو  تفگ 
(60  ) دمآ سپ  ار  شرکم  دروآ  مهارف  سپ  نوعرف  تشگزاب  سپ 

تـسب ارتفا  هکنآ  دش  دیمون  هک  یتسردب  یباذعب و  ار  امـش  دزادنا  رب  سپ  ار  غورد  ادخ  رب  دیدنلب  امـش  رب  ياو  یـسوم  ار  ناشیا  رم  تفگ 
(61)

(62  ) ار زار  دنتشاد  ناهنپ  دوخ و  هنایم  ار  ناشراک  عازنب  دندیناشک  سپ 
رتبوخ هک  ار  امش  نیئآ  دنزادنا  رب  ناشرحـسب و  ناتنیمز  زا  ار  امـش  دننک  نوریب  هک  دنهاوخیم  دنرحاس  هنیآ  ره  ود  نیا  هک  یتسردب  دنتفگ 

(63  ) تسا
دینک عمج  سپ 
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(64  ) دمآ قیاف  هکنآ  زورما  دش  بایماک  هک  یتسردب  هدیشک و  فص  دیئایب  سپ  ار  ناترکم 
(65  ) تخادنا هک  یسک  لّوا  ام  میشاب  هکنآ  ای  يزادنایم و  هک  تسا  نیا  ای  یسوم  يا  دنتفگ 
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(66  ) دنباتشیم اهنآ  هک  ناشیا  رحس  زا  یسومب  دش  هدومناو  ناشاهاصع  ناشاهنسر و  هاگ  نآ  سپ  دیزادنیب  هکلب  تفگ 
(67  ) یسوم یمیب  شدوخ  رد  تفای  سپ 

(68  ) رترب ییوت  وت  سرتم  میتفگ 
باـیماک تسا و  رحاـس  هلیح  دـناهتخاس  ار  هچنآ  هک  یتسردـب  دـناهتخاس  ار  هچنآ  درب  ورف  اـت  تسا  وـت  تسار  تـسد  رد  هـچنآ  زادـنیب  و 

(69  ) دیآ اج  ره  رحاس  دوشیمن 
(70  ) یسوم نوراه و  راگدرورپب  میدیورگ  دنتفگ  نانکهدجس  نارحاس  دندش  هدنکفا  رد  سپ 

امش تخومآ  هک  تسا  امش  گرزب  هنیآ  ره  نآ  هک  یتسردب  سپ  ار  امش  مهد  يروتـس  هکنآ د  زا  شیپ  ار  وا  رم  دیدروآ  نامیا  ایآ  تفگ 
ياههنت رد  ار  امـش  مشک  رادرب  هنیآ  ره  رگیدکی و  فالخ  زا  ار  امـش  ياهیاپ  ار و  امـش  ياهتـسد  هّتبلا  دیرب  مهاوخ  هنیآ  ره  سپ  رحـس  ار 

(71  ) رتهدنیاپ باذع و  هار  زا  تسا  رتتخس  ام  زا  مادک  هک  تسناد  دیهاوخ  هنیآ  ره  امرخ و  تخرد 
مکح وت  هچنآ  نک  مکح  سپ  ار  اـم  دـیرفآ  هکنآـب  مسق  نشور  ياـهتّجح  زا  ار  اـم  دـمآ  هچنآ  رب  ارت  درک  میهاوخن  راـیتخا  زگره  دـنتفگ 

(72  ) هک یتسردب  ایند  یناگدنز  نیا  رد  یناریم  مکح  تسین  نیا  زج  هدننک 
تسا و رتهب  ادـخ  رحـس و  زا  نآ  رب  ار  اـم  یتشاداو  ربـجب  هک  ار  هچنآ  ار و  ناـمناهانگ  اـم  يارب  دزرماـیب  اـت  ناـتراگدرورپب  میدـیورگ  اـم 

(73  ) رتهدنیاپ
(74  ) دنکیم یناگدنز  هن  نآ و  رد  دریمیمن  خزود  تسار  وا  رم  سپ  راکهانگ  ار  شراگدرورپ  دیآ  هکنآ  هک  یتسردب 

دشاب هدرک  قیقحتب  هک  نامیا  اب  ار  وا  دیآ  هکنآ  و 
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(75  ) رتدنلب ياههبترم  تسناشیا  يارب  اهنآ  سپ  هتسیاش  ياهراک 
(76  ) دشاب كاپ  هک  تسا  یسک  شاداپ  نآ  نآ و  رد  ناینادواج  اهرهن  اهنآ  ریز  زا  دوریم  هک  یمئاد  تماقا  ياج  ياهتشهب 

تـشاد یهاوـخن  میب  کـشخ  اـیرد  رد  یهار  ناـشیا  يارب  نزب  سپ  ارم  ناگدـنب  ربـب  بشب  هک  یـسومب  میدرک  یحو  قـیقحتب  هـنیآ  ره  و 
(77  ) دیسرت یهاوخن  ینتفایرد و 

(78  ) ار ناشیا  تفایرد  هچنآ  ایرد  زا  ار  ناشیا  تفایرد  سپ  شیاهرگشل  اب  نوعرف  ناشنتفر  یپ  زا  سپ 
(79  ) درکن تیاده  ار و  شموق  نوعرف  درک  هارمگ  و 

ّنم و امـش  رب  میداتـسرف  ورف  نمیا و  روط  بناج  ار  امـش  میداد  هدعو  ناتنانمـشد و  زا  ار  امـش  میدیناهر  هک  یتسردـب  بوقعی  نارـسپ  يا 
(80  ) ار يولس 

طخس وا  رب  دیآ  دورف  هک  ره  نم و  طخس  امش  رب  دیآ  دورف  سپ  نآ  رد  دینکم  يّدعت  ار و  امش  میداد  يزور  هچنآ  ياههزیکاپ  زا  دیروخب 
(81  ) دش كاله  هک  یتسردب  سپ  نم 

(82  ) تفای تیاده  سپ  هتسیاش  يراک  درک  دیورگ و  درک و  هبوت  هک  ار  نآ  رم  ماهدنزرمآ  نم  هک  یتسردب  و 
(83  ) یسوم يا  تموق  زا  ارت  دروآ  باتشب  زیچ  هچ  و 

(84  ) يوش دونشوخ  ات  نم  راگدرورپ  يا  وت  يوسب  متفاتش  نم و  رثا  رب  نانیا  دنناشیا  تفگ 
(85  ) يرماس ار  ناشیا  درک  هارمگ  وت و  دعب  زا  ارت  موق  میدومن  التبم  ام  هک  یتسردب  سپ  تفگ 

ینداد هدعو  امش  راگدرورپ  ار  امـش  داد  هدعو  هن  ایآ  موق  يا  تفگ  هدولآ  بضغ  رایـسب  كانمـشخ  شموق  يوسب  یـسوم  تشگزاب  سپ 
(86  ) ارم هدعو  دیدرک  فالخ  سپ  ناتراگدرورپ  زا  یطخس  امش  رب  دیآ  دورف  هک  دیتساوخ  ای  نامز  نآ  امش  رب  دش  زارد  سپ  ایآ  وکین 
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نینچمه سپ  ار  اهنآ  میتخادـنا  سپ  موق  هیاریپ  زا  ار  لاـمحا  میدـش  هدرک  راـب  اـم  نکیل  ناـمرایتخاب و  ارت  هدـعو  میدرکن  فـالخ  دـنتفگ 
(87  ) ّيرماس تخادنا 

سپ یـسوم  يادـخ  امـش و  يادـخ  تسا  نیا  دـنتفگ  سپ  هلاسوگ  دایرف  ار  وا  رم  دوب  هک  يدـبلاک  هلاسوگ  ناشیا  يارب  دروآ  نوریب  سپ 
(88  ) درک شومارف 

(89  ) ار يدوس  هن  ینایز و  ناشیا  يارب  دشابیمن  کلام  ار و  ینخس  ناشیا  يوسب  دنادرگیمن  رب  هک  دننیبیمن  سپ  ایآ 
يوریپ سپ  تسا  ادخ  امش  راگدرورپ  هک  یتسردب  نآب و  دیدش  التبم  تسین  نیا  زج  موق  يا  شیپ  زا  نوراه  ار  ناشیا  رم  تفگ  قیقحتب  و 

(90  ) ارم رما  دیئامن  تعاطا  ارم و  دینک 
(91  ) یسوم ام  يوسب  ددرگ  زاب  ات  نامیقم  نآ  رب  دوب  میهاوخ  هشیمه  دنتفگ 

(92  ) دندش هارمگ  هک  ار  ناشیا  يدید  هک  یتقو  ارت  تشاد  زاب  هچ  نوراه  يا  تفگ 
(93  ) ارم رما  يدیزرو  نایصع  سپ  ایآ  ارم  يدرکن  يوریپ  هک 

تیاعر لیئارسا و  ینب  نایم  يدنکفا  ییادج  ییوگب  هک  مدیسرت  نم  هک  یتسردب  ار  مرـس  هن  ار و  منـساحم  ریگم  نم  ردام  رـسپ  يا  تفگ 
(94  ) ارم نخس  يدرکن 

(95  ) ّيرماس يا  وت  راک  دوب  هچ  سپ  تفگ 
يارب دومناو  بوخ  نینچمه  ار و  نآ  متخادنا  سپ  هداتـسرف  نآ  رثا  زا  یتشم  متفرگ  سپ  نآب  دندشن  روهدید  هچنآب  مدش  رو  هدـید  تفگ 

(96  ) مسفن نم 
فالخ هک  هدعو  تسا  ارت  رم  هک  یتسردب  نم و  ندرک  ّسم  تسین  اور  ییوگب  هک  یگدـنز  رد  تسا  ارت  رم  هک  یتسردـب  ورب  سپ  تفگ 

ایرد رد  شمیناشفایم  هنیآ  ره  سپ  ار  نآ  مینازوسیم  هنیآ  ره  شتـسرپ  میقم  نآ  رب  زور  مامت  یتشک  هک  تهلاب  رگنب  ار و  نآ  يوشن  هدرک 
(97  ) یندناشفا

هک  ییادخ  زج  امش  هلا  تسین 
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(98  ) شناد هار  زا  ار  زیچ  همه  هدرک  هطاحا  وا  رگم  یهلا  تسین 
(99  ) کین مان  ای  نآرق  دوخ  دزن  زا  تمیداد  هک  یتسردب  هتشذگ و  تقیقحب  هچنآ  ییاهزیچ  زا  وت  رب  میناوخیم  نینچمه 

(100  ) ینارگ راب  تمایق  زور  درادیم  رب  وا  هک  یتسردب  سپ  نآ  زا  دنادرگ  يور  هک  یسک 
(101  ) يراب تمایق  زور  ار  ناشیا  رم  نآ  تسا  دب  نآ و  رد  ناینادواج 

(102  ) نامشچ دوبک  نینچ  يزور  ار  راکهانگ  میئامن  رشح  روص و  رد  دوش  هدیمد  هک  يزور 
(103  ) زور هد  رگم  دیدرکن  گنرد  هک  دوخ  نایم  دنیوگ  ناهنپ 

(104  ) يزور رگم  دیدرکن  گنرد  هک  کلسم  رد  ناشرتبوخ  تفگ  دنهاوخ  هک  یماگنه  دنیوگیم  هچنآب  میرتاناد  ام 
(105  ) یندناشفا رب  مراگدرورپ  ار  نآ  دناشفا  رب  وگب  سپ  اههوک  زا  ارت  دنسرپیم  و 

(106  ) راومه هداس  ار  نآ  دراذگاو  سپ 
(107  ) یگدمآرب هن  يژک و  نآ  رد  ینیب  هن  هک 

هتـسهآ زاوآ  رگم  يونـشن  سپ  هدنـشخب  يادخ  يارب  اهزاوآ  دوشیم  تسپ  شیارب و  یفارحنا  دشابن  ار  هدنناوخ  دنوشیم  وریپ  نینچ  يزور 
(108)

(109  ) راتفگ ار  وا  رم  دشاب  هداد  اضر  هدنشخب و  يادخ  ار  وا  رم  دشاب  هداد  يروتسد  هک  ار  سک  نآ  رگم  تعافش  دنکن  دوس  زور  نآ 
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(110  ) شناد هار  زا  واب  دننکیمن  هطاحا  ناشتشپ و  سپ  دشاب  هچنآ  ناشاهتسد و  نایم  دشاب  هچنآ  دنادیم 
(111  ) ار یملظ  تشادرب  هکنآ  دش  دیمون  هک  یتسردب  هدنیاپ و  هدنز  يادخ  يارب  اهیور  دش  راوخ  و 

(112  ) یتسکش هن  یمتس و  زا  دیسرت  دنهاوخن  سپ  نمؤم  تسا  وا  اهبوخ و  زا  دنکیم  هک  یسک  و 
دیعو زا  نآ  رد  میدروآ  رّرکم  یبرع و  ینآرق  ار  نآ  میداتسرف  ورف  نینچمه  و 

297 ص : نآرق ، همجرت 
(113  ) ینتفرگ دنپ  ناشیا  يارب  درآ  دیدپ  ای  دنزیهرپب  ناشیا  هک  دشاب 

ارم نک  دایز  نم  راگدرورپ  يا  وگب  شیحو و  وتب  دوش  هداد  شرازگ  هکنآ  زا  شیپ  نآرقب  نکم  باتـش  ّقح و  هاشداپ  ادخ  دمآ  رترب  سپ 
(114  ) شناد

(115  ) یمزع ار  وا  رم  میتفاین  تشاذگاو و  سپ  شیپ  زا  مدآ  اب  میدرک  دهع  هک  یتسردب  و 
(116  ) دز زاب  رس  هک  سیلبا  رگم  دندرک  هدجس  سپ  ار  مدآ  رم  دینک  هدجس  هک  ار  هکئالم  رم  میتفگ  هک  یماگنه  و 

یـشک بعت  سپ  تشهب  زا  ار  امـش  دـنک  نوریب  هک  دـیابن  سپ  ار  تتفج  رم  ارت و  رم  تسا  نمـشد  نیا  هک  یتسردـب  مدآ  يا  میتـفگ  سپ 
(117)

(118  ) يوش هنهرب  هن  نآ و  رد  يوش  هنسرگ  هن  هک  تسا  ارت  رم  هک  یتسردب 
(119  ) باتفآ رد  یشابن  نآ و  رد  يوش  هنشت  وت  هن  هک  یتسردب 

(120  ) دوشن هنهک  هک  یهاشداپ  ینادواج و  تخرد  رب  ارت  منک  تلالد  ایآ  مدآ  يا  تفگ  ناطیش  ار  وا  رم  درک  هسوسو  سپ 
ینامرفان تشهب و  گرب  زا  ود  نآ  رب  دندینابـسچیم  دـندومن  عورـش  ناشاهتروع و  ار  اهنآ  رم  دـش  رهاظ  سپ  نآ  زا  ود  نآ  دـندروخ  سپ 

(121  ) دش هرهب  یب  سپ  شراگدرورپ  مدآ  درک 
(122  ) درک تیاده  وا و  زا  تفریذپ  هبوت  سپ  شراگدرورپ  ار  وا  دیزگرب  سپ 

سپ ارم  تیاده  دش  وریپ  هکنآ  سپ  یتیاده  نم  زا  ار  امش  دیآ  رگا  سپ  نمشد  ار  یضعب  رم  امش  زا  یـضعب  همه  نآ  زا  دیوش  ورف  تفگ 
(123  ) دشکیمن بعت  دوشیمن و  هارمگ 

(124  ) انیبان تمایق  زور  ار  وا  مینکیم  رشح  گنت و  ینتسیز  تسا  ار  وا  رم  هک  یتسردب  سپ  نم  رکذ  زا  دینادرگور  هکنآ  و 
(125  ) انیب مدوب  هک  یتسردب  انیبان و  ارم  يدرک  رشح  ارچ  نم  راگدرورپ  تفگ 

ارت دمآ  نینچمه  تفگ 
298 ص : نآرق ، همجرت 

(126  ) يوش هتشاذگاو  زورما  نینچمه  ار و  نآ  یتشاذگ  او  سپ  ام  ياهتیآ 
(127  ) تسا رتهدنیاپ  رتتخس و  ترخآ  باذع  هنیآ  ره  شراگدرورپ و  ياهتیآب  دیورگن  درک و  فارسا  هک  ار  نآ  مهدیم  ازج  نینچمه  و 
هنیآ ره  نآ  رد  هک  یتسردب  ناشیا  ياهنکـسم  رد  دنوریم  هک  اهنرق  زا  ناشیا  زا  شیپ  میدرک  كاله  رایـسب  هک  ناشدرکن  تیاده  سپ  ایآ 

(128  ) ار اهدرخ  نابحاص  رم  تسا  اهتیآ 
(129  ) هدش هدرب  مان  یتّدم  مزال و  دوب  هنیآ  ره  تراگدرورپ  زا  هتفر  شیپ  هک  هملک  دوبن  رگا  و 

بـش ياهتعاس  زا  شندش و  ورف  زا  شیپ  باتفآ و  ندمآ  رب  زا  شیپ  تراگدرورپ  شیاتـسب  نک  حیبست  دنیوگیم و  هچنآ  رب  نک  ربص  سپ 
(130  ) يوش دونشوخ  وت  هک  دشاب  زور  فارطا  نک و  حیبست  سپ 

ناشمیزاس نوتفم  ات  ایند  یناگدنز  یـشوخ  ناشیا  زا  ار  یفاضا  نآب  میدرک  بایماک  هچنآ  يوسب  ار  تمـشچ  ود  هّتبلا  شهاوخب  ياشگن  و 
(131  ) تسا رتهدنیاپ  رتهب و  وت  راگدرورپ  يزور  نآ و  رد 
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(132  ) تسارناراکزیهرپ رم  کین  ماجنا  ارت و  میهدیم  يزور  ام  يزور  وت  زا  میهاوخیمن  نآ  رب  نک  ربص  زامنب و  ار  تناسک  نک  رما  و 
(133  ) نیتسخن ياهباتک  رد  دوب  هچنآ  تّجح  ار  ناشیا  دماین  ایا  شراگدرورپ  زا  یتیآ  ار  ام  دروایمن  ارچ  دنتفگ  و 

يوریپ سپ  یلوـسر  اـمب  يداتـسرفن  ارچ  اـم  راـگدرورپ  دـنتفگیم  هنیآ  ره  نآ  شیپ  زا  باذـعب  ار  ناـشیا  میدرک  كـاله  اـم  هکنآ  رگا  و 
(134  ) میدرگ اوسر  میوش و و  راوخ  هکنآ  شیپ  زا  ارت  ياهتیآ  میدرکیم 

(135  ) تفای تیاده  هک  تسیک  تسار و  هار  باحصا  تسیک  هک  تسناد  دیهاوخ  يدوزب  سپ  دیشک  راظتنا  سپ  میرظتنم  کی  ره  وگب 
299 ص : نآرق ، همجرت 

ۀیّکم یه  ۀیآ و  رشع  ینثا  ۀئام و  ءایبنالا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) ناگدننک ضارعا  يربخیب  رد  دنشاب  ناشیا  ناشباسح و  ار  نامدرم  رم  دش  کیدزن 

(2  ) دندرکیم يزاب  ناشیا  ار و  نآ  دندینش  هک  رگم  هدش  هدروآ  هزات  ناشراگدرورپ  زا  يدنپ  چیه  ار  ناشیا  دیآیمن 
ار و رحـس  دییآیم  سپ  ایآ  امـش  دننام  یناسنا  رگم  دشاب  نیا  ایآ  دـندرک  ملظ  هک  ینانآ  ار  زار  دنتـشاد  ناهنپ  ناشاهلد و  هدـنزرو  تلفغ 

(3  ) دینیبیم امش 
(4  ) اناد ياونش  تسا  وا  نیمز و  نامسآ و  رد  ار  راتفگ  دنادیم  نم  راگدرورپ  تفگ 

هک ناـنچ  مه  یتـیآ  ار  اـم  درواـیب  هک  دـیاب  سپ  تسا  رعاـش  وا  هکلب  ار  نآ  تسب  غوردـب  هکلب  تسا  اـهباوخ  هدروآ  مهارف  دـنتفگ  هـکلب 
(5  ) ناینیشیپ دندش  هداتسرف 

(6  ) دنورگیم ناشیا  سپ  ایآ  ار  نآ  میدرک  كاله  هک  هیرق  چیه  ناشیا  زا  شیپ  دندیورگن 
(7  ) دینادیمن هک  دیتسه  رگا  رکذ  لها  زا  دیسرپب  سپ  ناشیاب  میدرک  یحو  هک  ینادرم  رگم  وت  زا  شیپ  میداتسرفن  و 

(8  ) ناینادواج دندوبن  ار و  ماعط  دنروخن  هک  يدسج  ار  ناشیا  میدرکن  و 
(9  ) ار نافرسم  میدرک  كاله  میتساوخیم و  هک  ار  یسک  ار و  ناشیا  میدیناهر  سپ  هدعو  ار  ناشیا  میدرک  تسار  سپ 

(10  ) لقعب دیباییمن  رد  سپ  ایآ  امش  دنپ  تسنآ  رد  هک  یباتک  امش  رب  میداتسرف  تقیقحب 
راکمتس دوب  هک  هیرق  زا  میتسکش  مه  رد  رایسب  و 

300 ص : نآرق ، همجرت 
(11  ) ار رگید  یهورگ  نآ  زا  سپ  میدروآ  دیدب  و 

(12  ) دنتخیرگیم نآ  زا  ناشیا  هاگ  نآ  ار  ام  باذع  دندرک  ساسحا  نوچ  سپ 
(13  ) دیوش هدیسرپ  امش  هک  دشاب  ناتاهنکسم  نآ و  رد  دیدش  مّعنتم  هچنآ  يوسب  دیدرگ  زاب  دیزیرگم و 

(14  ) ناراکمتس میدوب  ام  هک  یتسردب  ام  رب  ياو  يا  دنتفگ 
(15  ) ناگدرم ورف  ای  ناگدرسفا  گرمب  هدیورد  ناشمیدرک  ات  ناشادن  نیا  هتسویپ  دوب  سپ 

(16  ) ناگدننک يزاب  ات  ود  نآ  نایم  دشاب  هچنآ  ار و  نیمز  نامسآ و  میدیرفاین  و 
(17  ) ناگدننک میدوب  رگا  دوخ  دزن  زا  ار  نآ  میتفرگیم  ارف  هنیآ  ره  ار  يوهل  میریگ  ارف  هک  میتساوخیم  رگا 

(18  ) دننکیم فصو  هچنآ  زا  ياو  تسا  امش  رب  زیچان و  دشاب  نآ  هاگ  نآ  سپ  ار  نآ  دنکشیم  سپ  لطاب  رب  ار  ّقح  میزادنایم  هکلب 
(19  ) دنوشیمن هدنام  وا و  شتسرپ  زا  دننکیمن  یشکرس  تسا  وا  دزن  هکنآ  تسا و  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  ره  تسا  ار  وا  رم  و 

(20  ) دنوشیمن تسس  زور  بش و  دننکیم  حیبست 
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(21  ) دننک رشن  ناشیا  هک  نیمز  زا  ار  یناهلا  دنتفرگ  ارف  هکلب 
دننکیم فصو  هچنآ  زا  شرع  راگدرورپ  ادخ  تسا  هّزنم  سپ  ود  نآ  دوب  هدش  هابت  هنیآ  ره  دنوادخ  ریغ  هک  ناهلا  ات  ود  نآ  رد  يدوب  رگا 

(22)
(23  ) دنوشیم هدیسرپ  ناشیا  دننکیم و  هچنآ  زا  دوشیمن  هدیسرپ 

هکلب دـندوب  نم  زا  شیپ  هک  یناسک  رکذ  دـننم و  اب  هک  یناسک  رکذ  تسا  نیا  ار  دوخ  لیلد  دـیرایب  وگب  نایادـخ  وا  ریغ  زا  دـنتفرگ  هکلب 
(24  ) دنناگدننادرگ يور  ناشیا  سپ  ار  ّقح  دننادیمن  ناشیا  رثکا 

رگم ییادخ  تسین  هک  واب  میداتسرفیم  یحو  هک  رگم  یلوسر  وت  زا  شیپ  میداتسرفن  و 
301 ص : نآرق ، همجرت 

(25  ) ارم دیتسرپب  سپ  نم 
(26  ) ناگتشاد یمارگ  دنیناگدنب  هکلب  شندوب  كاپ  مناد  يدنزرف  هدنشخب  يادخ  تفرگ  ارف  دنتفگ  و 

(27  ) دننکیم راک  وا  رماب  ناشیا  راتفگب و  ار  وا  دنریگیمن  یشیپ 
دنشاب وا  سرت  زا  ناشیا  دشاب و  یضار  هک  یسک  يارب  رگم  دننکیمن  تعافـش  ناشتـشپ و  دشاب  هچنآ  ناشاهتـسد و  نایم  دوب  هچنآ  دنادیم 

(28  ) نافئاخ
(29  ) ار ناراکمتس  میهدیم  ازس  نینچمه  خزود  شمیهدیم  ازرس  نآ  سپ  ازج و  زا  یهلا  منم  هک  ناشیا  زا  دیوگب  هکنآ  و 

ایآ ار  هدنز  زیچ  ره  بآ  زا  میدینادرگ  ار و  اهنآ  میدرک  هداشگ  سپ  هتـسب  دندوب  نیمز  اهنامـسآ و  هک  دـندش  رفاک  هک  نانآ  دـندیدن  ایآ 
(30  ) دیورگیمن سپ 

ناشیا هک  دشاب  تسا  اههار  هک  عیـسو  ياهویرگ  نآ  رد  میدینادرگ  ناشیاب و  دنک  لیم  هک  ادابم  راوتـسا  ياههوک  نیمز  رد  میدـینادرگ  و 
(31  ) دنبای تیاده 

(32  ) ناگدننادرگور نآ  ياهتیآ  زا  دنشاب  ناشیا  ظوفحم و  یماب  ار  نامسآ  میدینادرگ  و 
(33  ) دنوریم هک  ینودرگ  رد  دنکی  ره  ار  هام  باتفآ و  ار و  زور  بش و  دیرفآ  هک  تسا  وا  و 

(34  ) دنناینادواج ناشیا  سپ  وت  يریمب  رگا  سپ  ایآ  ار  دیواج  ندوب  وت  زا  شیپ  یناسنا  رم  میدینادرگن  و 
(35  ) دیوشیم هدینادرگ  زاب  ام  يوسب  یندومزآ و  ریخ  ّرشب و  ار  امش  میئامزآیم  تسگرم و  هدنشچ  ینت  ره 

هدنـشخب يادخ  رکذب  ناشیا  امـش و  ناهلا  دنکیم  رکذ  هک  تسا  نیا  ایآ  ءازهتـسا  رگم  تدنریگیمن  دندش  رفاک  هک  نانآ  ارت  دـننیب  نوچ  و 
(36  ) نارفاک دنناشیا 

302 ص : نآرق ، همجرت 
(37  ) نم اب  دینکن  باتش  سپ  دوخ  ياهتیآ  ار  امش  میامنب  دشاب  دوز  باتش  زا  ناسنا  دش  هدیرفآ 

(38  ) نایوگتسار دیتسه  رگا  هدعو  نیا  دوب  دهاوخ  یک  دنیوگیم  و 
دنوش هدرک  يرای  ناشیا  هن  ناشاهتـشپ و  زا  هن  ار و  شتآ  ناشاهور  زا  تشاد  دـنناوتیمن  زاب  هک  ار  یتقو  دـندش  رفاک  هک  نانآ  دـننادب  رگا 

(39)
(40  ) دنوش هداد  تلهم  ناشیا  هن  ار و  نآ  ندینادرگ  رب  دنتسناوتن  سپ  ناشدنادرگیم  ّریحتم  سپ  ناهگان  ار  ناشیا  دیآیم  هکلب 

دندرکیم ءازهتسا  نآب  دندوب  هچنآ  ناشیا  زا  دندرک  ءازهتـسا  هک  نانآب  درک  هطاحا  سپ  وت  شیپ  زا  ینالوسرب  دش  هدرک  ءازهتـسا  قیقحتب  و 
(41)

(42  ) ناگدننادرگ يور  ناشراگدرورپ  رکذ  زا  دنناشیا  هکلب  هدنشخب  يادخ  زا  زور  بش و  ار  امش  درادیم  هاگن  هک  وگب 
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هدرک یهارمه  ام  زا  ناشیا  هن  ار و  ناشاهدوخ  ندرک  يرای  دـنناوتیمن  ام  ریغب  ار  ناشیا  دـنکیم  تیاـفک  هک  ناـهلا  تسا  ار  ناـشیا  رم  هکلب 
(43  ) دنوشیم

مک هک  ار  نیمز  مییآیم  ام  هک  دـننیبیمن  سپ  ایآ  یناگدـنز  تّدـم  ناشیا  رب  دـش  زارد  اـت  ار  ناشناردـپ  ار و  اـهنآ  میدرک  باـیماک  هلکب 
(44  ) نابلاغ دنناشیا  سپ  ایآ  شفارطا  زا  ار  نآ  مینکیم 

(45  ) دنوشیم هدرک  میب  نوچ  ار  ندناوخ  نارک  دنونشیمن  یحوب و  ار  امش  منکیم  میب  هک  تسین  نیا  زج  وگب 
ناراکمتـس میدوب  ام  هک  یتسردـب  ام  رب  ياو  يا  هّتبلا  دـنیوگیم  هنیآ  ره  تراگدرورپ  باذـع  زا  ییوب  ندـیزو  ار  ناشیا  دـنک  ّسم  رگا  و 

(46)
زا هناد  رادقم  دشاب  رگا  ار و  يزیچ  یسفن  دوشن  هدرک  متس  سپ  تمایق  زور  يارب  تسرد  ياهوزارت  میراذگیم  و 

303 ص : نآرق ، همجرت 
(47  ) ناگدننک باسح  ام  میسب  ار و  نآ  میرایب  لدرخ 

(48  ) ار ناراکزیهرپ  رم  يدنپ  رون و  لطاب و  زا  ّقح  هدننک  ادج  ار  نوراه  یسوم و  میداد  هک  یتسردب  و 
(49  ) ناگدنسرت تمایق  زا  دنشاب  ناشیا  یناهن و  رد  ناشراگدرورپ  زا  دنسرتیم  هک  نانآ 

(50  ) دیناگدننک راکنا  ار  نآ  رم  امش  سپ  ایآ  ار  نآ  میداتسرف  ورف  هک  تکرب  اب  تسیرکذ  نیا  و 
(51  ) نایاناد واب  میدوب  شیپ و  زا  شدشر  ار  میهاربا  میداد  قیقحتب  و 

(52  ) شتسرپ نامیقم  ار  اهنآ  رم  دیئامش  هک  اهلاثمت  نیا  تسیچ  ار  شموق  ار و  شردپ  رم  تفگ  نوچ 
(53  ) ناگدنتسرپ ار  اهنآ  رم  ار  نامناردپ  میتفای  دنتفگ 

(54  ) راکشآ یهارمگ  رد  ناتناردپ  امش و  دیشاب  قیقحتب  تفگ 
(55  ) ناگدننک يزاب  زا  وت  یتسه  ای  یتسارب  ار  ام  يدمآ  ایآ  دنتفگ 

(56  ) نادهاش زا  نآ  رب  منم  ار و  اهنآ  دیرفآ  هک  تسا  نیمز  اهنامسآ و  راگدرورپ  امش  راگدرورپ  هکلب  تفگ 
(57  ) ناگدننک تشپ  دیدرگرب  هکنآ  زا  دعب  ار  امش  ناتب  هّتبلا  درک  مهاوخ  هراچ  هنیآ  ره  هک  مسق  ادخب  و 

(58  ) دننک عوجر  واب  ناشیا  هک  دشاب  ار  اهنآ  رم  دوب  هک  یگرزب  تب  رگم  هراپ  هراپ  ناشدرک  سپ 
(59  ) ناراکمتس زا  دشاب  هنیآ  ره  وا  هک  یتسردب  ام  ناهلا  هب  ار  نیا  درک  هک  دنتفگ 

(60  ) میهاربا ار  وا  رم  دوشیم  هتفگ  هک  ار  اهنآ  درکیم  دای  يدبب  هک  یناوج  میدینش  دنتفگ 
(61  ) دنهد تداهش  ناشیا  هک  دشاب  نامدرم  ياهمشچ  ربارب  ار  نآ  دیروایب  سپ  دنتفگ 

(62  ) میهاربا يا  ام  ناهلا  هب  ار  نآ  يدرک  وت  ایآ  دنتفگ 
دنتسه رگا  ناشیا  زا  دیسرپب  سپ  نیا  ناشگرزب  ار  نآ  درک  هکلب  تفگ 
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(63  ) دنیوگیم نخس 

(64  ) ناملاظ امش  دیئامش  هک  یتسردب  دنتفگ  سپ  ناشاهدوخب  دندرک  عوجر  سپ 
(65  ) دننک نخس  هک  اهنیا  دنشابن  هک  ینادیم  هک  یتسردب  ناشاهرس  رب  دندش  هدرک  نوگن  سپ 
(66  ) ار امش  دنکن  نایز  يزیچ و  ار  امش  دنکن  دوس  هچنآ  ادخ  ریغ  زا  دیتسرپیم  سپ  ایآ  تفگ 

(67  ) لقعب دیباییمن  رد  سپ  ادخ  زج  زا  دیتسرپیم  هچنآ  رب  ار و  امش  رم  ّفا 
(68  ) ناگدننک دیتسه  رگا  ار  دوخ  ناهلا  دینک  يرای  ار و  وا  دینازوسب  دنتفگ 
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(69  ) میهاربا رب  تمالس  درس و  شاب  شتآ  يا  میتفگ 
(70  ) نارتراکنایز ار  ناشیا  میدرک  سپ  يرکم  واب  دنتساوخ  و 

(71  ) نایناهج يارب  زا  نآ  رد  ام  میداد  تکرب  هک  ینیمز  يوسب  ار  طول  ار و  وا  میدیناهر  و 
(72  ) ناگتسیاش میدینادرگ  ار  همه  دوب و  هداون  هک  بوقعی  قحسا و  ار  وا  رم  میدیشخب  و 

ار و زامن  نتـشاد  ياپ  رب  ار و  بوخ  ياهراک  ندرک  ناشیاب  میدرک  یحو  ام و  رماب  دنـشاب  هدرکیم  تیادـه  هک  یناماما  ناشمیدـینادرگ  و 
(73  ) ناگدننک تدابع  ار  ام  رم  دندوب  ار و  ةاکز  نداد 

ناقـساف نادب  هورگ  دندوب  ناشیا  هک  یتسردب  ار  اهیدب  دـندرکیم  دـندوب  هک  هیرق  زا  ار  وا  میداد  تاجن  ملع و  مکح و  شمیداد  ار  طول  و 
(74)

(75  ) ناگتسیاش زا  دوب  وا  هک  یتسردب  دوخ  تمحر  رد  ار  وا  میدرک  لخاد  و 
(76  ) گرزب هودنا  زا  ار  شلها  ار و  وا  میدیناهر  سپ  ار  وا  رم  میدرک  تباجا  سپ  شیپ  زا  درک  ادن  هک  یماگنه  ار  حون  و 

همه ار  ناشیا  میدرک  قرغ  سپ  يدب  هورگ  دـندوب  ناشیا  هک  یتسردـب  ار  ام  ياهتیآ  دـندرک  بیذـکت  هک  موق  نآ  زا  ار  وا  میداد  يرای  و 
(77)

305 ص : نآرق ، همجرت 
ار ناـشیا  مکح  رم  میدوب  موق و  دنفـسوگ  نآ  رد  بشب  دـیرچ  هک  یتـقو  تشک  رد  دـندرکیم  مکح  هک  یماـگنه  ار  نامیلـس  ار و  دواد  و 

(78  ) نادهاش
ار و هدنرپ  دندرکیم و  حـیبست  هک  ار  اههوک  دواد  اب  ام  میدرک  رخـسم  ملع و  مکح و  میداد  ار  کی  ره  نامیلـسب و  ار  نآ  میدـینامهف  سپ 

(79  ) ناگدننک میشاب 
(80  ) دیناگدننک رکش  امش  ایآ  سپ  امش  بیسآ  زا  ار  امش  درادهاگن  ات  امش  يارب  گنج  سابل  نتخاس  ار  وا  میتخومآ  و 

(81  ) اناد زیچ  همهب  ام  میتسه  نآ و  رد  ام  میداد  تکرب  هک  نیمزنآب  شنامرفب  تفریم  دوب  دنت  هک  داب  ار  نامیلس  رم  و 
(82  ) ناگدنرادهاگن ار  ناشیا  رم  میدوب  نآ و  ریغ  يراک  دندرکیم  شیارب و  دندشیم  ورف  ایردب  هک  یناسک  ناوید  زا  و 

(83  ) یناگدننک محر  رتهدننک  محر  وت  رازآ و  ارم  درک و  ّسم  هک  ار  شراگدرورپ  درک  ادن  هک  یماگنه  ار  بّویا  و 
يدـنپ ام و  دزن  زا  یتمحر  ناشیا  اب  ناشلثم  شلها و  ار  وا  میداد  رازآ و  زا  دوب  وا  اـب  هچنآ  میدومن  عفر  سپ  ار  وا  رم  میدرک  تباـجا  سپ 

(84  ) ار ناگدنتسرپ  رم 
(85  ) ناگدننک ربص  زا  دندوب  همه  لفکلا  اذ  سیردا و  لیعمسا و  و 

(86  ) ناگتسیاش زا  دندوب  ناشیا  هک  یتسردب  دوخ  تمحر  رد  ار  ناشیا  میدروآ  رد  و 
تـسین هک  اهیکیرات  رد  درک  ادـن  سپ  وا  رب  تفرگ  میهاوخن  گنت  زگره  هک  درک  نامگ  سپ  كانمـشخ  تفر  نوچ  ار  یهاـم  بحاـص  و 

(87  ) ناراکمتس زا  متسه  نم  هک  یتسردب  وت  یهّزنم  وت  رگم  ییادخ 
(88  ) ار ناگدنورگ  میناهریم  نینچمه  هودنا و  زا  ار  وا  میدیناهر  ار و  وا  رم  میدرک  تباجا  سپ 

نوچ  اّیرکز  و 
306 ص : نآرق ، همجرت 

(89  ) ناثراو نیرتهب  ییوت  اهنت و  ارم  راذگماو  نم  راگدرورپ  يا  ارش  راگدرورپ  درک  ادن 
رد دنتفاتـشیم  دـندوب  ناشیا  هک  یتسردـب  ار  وا  تفج  وا  يارب  میدرک  هتـسیاش  ییحی و  ار  وا  رم  میدیـشخب  ار و  وا  رم  میدرک  تباـجا  سپ 

(90  ) ناگدننک عوضخ  ار  ام  رم  دندوب  میب و  دیما و  هار  زا  ار  ام  دندناوخیم  تاریخ و 
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(91  ) نایملاع يارب  یتیآ  ار  شرسپ  وا و  میدینادرگ  دوخ و  حور  زا  وا  رد  میدیمد  سپ  ار  شجرف  تشادهاگن  هک  ار  نآ  و 
(92  ) ارم دیتسرپب  سپ  امش  راگدرورپ  منم  تسا و  دحاو  نید  هک  امش  ّتلم  نیا  هک  یتسردب 

(93  ) ناگدننک تشگ  زاب  ام  يوسب  دنشاب  همه  ناشنایم  ارناشرما  دندرک  هراپ  هراپ  و 
(94  ) ناگدنسیون ار  وا  رم  میئام  هک  یتسردب  ار و  شیعس  رم  يراکنا  تسین  سپ  نمؤم  تسا  وا  هتسیاش و  ياهراک  زا  درک  هکنآ  سپ 

(95  ) دننکن عوجر  ناشیا  هکنآ  ار  نآ  میدینادرگ  كاله  هک  هیرق  رب  تسا  مارح  و 
(96  ) دنباتشیم يدنلب  ره  زا  ناشیا  جوجام و  جوجای و  دوش  هداشگ  نوچ  ات 

یتلفغ رد  میدوب  هک  یتسردب  ام  رب  ياو  يا  دندش  رفاک  هک  نانآ  ياههدید  دشاب  هدنامزاب  نآ  هاگ  ره  سپ  تسرد  هدـعو  دوش  کیدزن  و 
(97  ) ناراکمتس میدوب  هکلب  نیا  زا 

(98  ) ناگدنوش دراو  ار  وا  رم  دیئامش  دیخزود  نتخورفا  رب  هیام  ادخ  ریغ  زا  دیتسرپیم  هچنآ  امش و  هک  یتسردب 
(99  ) نادیواج نآ  رد  دنشاب  همه  ار و  نآ  دندشیمن  دراو  ناهلا  اهنآ  دندوبیم  رگا 

(100  ) دنونشیمن نآ  رد  ناشیا  راز و  هلان  نآ  رد  تسا  ار  ناشیا  رم 
(101  ) ناگدش هدرک  رود  نآ  زا  دنشاب  اهنآ  یبوخ  ام  زا  ار  ناشیا  رم  هتفای  تقبس  هک  نانآ  هک  یتسردب 

307 ص : نآرق ، همجرت 
(102  ) نادیواج ناشاهسفن  تساوخ  هچنآ  رد  دنشاب  ناشیا  ار و  نآ  شوج  يادص  دنونشیمن 

(103  ) دیدشیم هدرک  هدعو  هک  دیدوب  هک  تسا  امش  زور  نیا  هکئالم  ار  ناشیا  دننک  تاقالم  ربکا و  عزف  ار  ناشیا  دزاسن  نیگمغ 
هدعو ار  نآ  مینکیم  هداعا  ار  یقلخ  لّوا  میدیرفآ  هک  نانچ  مه  اههمان  يارب  راموط  ندیدرون  رد  نوچ  ار  نامـسآ  میدرونیم  رد  هک  يزور 

(104  ) ناگدننک میشاب  ام  هک  یتسردب  ام  رب  یندرک 
(105  ) دناهتسیاش هک  نم  ناگدنب  شدنربیم  ثراب  نیمز  هکنآ  رکذ  دعب  زا  روبز  رد  میتشون  قیقحتب  و 

(106  ) ار ناگدنتسرپ  هدرک  رم  تستیافک  هنیآ  ره  نیا  رد  هک  یتسردب 
(107  ) ار نایملاع  رم  یتمحر  رگم  ارت  میداتسرفن  و 

(108  ) ناناملسم امش  دیتسه  ایآ  سپ  دحاو  هلا  رگم  امش  هلا  تسین  هک  نمب  دوشیم  هدرک  یحو  هک  تسین  نیا  زج  وگب 
دیوشیم هداد  هدـعو  هچنآ  تسا  رود  ای  کـیدزن  اـیآ  هک  منادـیمن  یناـسکی و  رب  ار  امـش  میدرک  هاـگآ  وگب  سپ  دـننادرگ  يور  رگا  سپ 

(109)
(110  ) دیرادیم ناهنپ  هچنآ  دنادیم  ار و  راتفگ  زا  راکشآ  دنادیم  وا  هک  یتسردب 

(111  ) یتقو ات  نتفای  ماک  ار و  امش  رم  دشاب  هنتف  نآ  هک  دیاش  منادیمن  و 
(112  ) دننکیم فصو  هچنآ  رب  هدش  هتساوخ  يرای  هک  تسا  هدنیاشخب  ام  راگدرورپ  ّقحب  نک  مکح  نم  راگدرورپ  تفگ 

ۀیآ نوعبس  نامث و  یه  ۀّیندم و  ّجحلا  ةروس 

نآرق 340  همجرت 
نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مانب 

(1  ) میظع تسیزیچ  تمایق  هلزلز  هک  یتسردب  ناتراگدرورپ  زا  دیسرتب  نامدرم  يا 
دوش لفاغ  ار  نآ  دید  دیهاوخ  هک  يزور 
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نکیل ناتـسم و  ناشیا  دنـشابن  ناتـسم و  ار  نامدرم  ینیبیم  ار و  شلمح  یلمح  بحاص  ره  دراذگیم  داد و  ریـش  هچنآ  زا  هدـنهد  ریـش  ره 
(2  ) تسا تخس  ادخ  باذع 

(3  ) ار شکرس  ناطیش  ره  دوشیم  وریپ  شناد و  نودب  ادخ  رد  دنکیم  هلداجم  هک  تسا  یسک  نامدرم  زا  و 
(4  ) نازوس شتآ  باذع  يوسب  شدیامنیم  هار  شدنکیم و  هارمگ  وا  سپ  ار  وا  دش  عبات  هک  یسک  هک  وا  رب  دش  هتشون 

زا سپ  هتـسب  نوخ  هچراپ  زا  سپ  ینم  زا  سپ  كاخ  زا  ار  امـش  میدـیرفآ  ام  هک  یتسردـب  سپ  ثعب  زا  ّکش  رد  دـیتسه  رگا  ناـمدرم  يا 
هدش هدرب  مان  یتّدـم  ات  میهاوخیم  هچنآ  اهمحر  رد  میهدـیم  رارق  امـش و  يارب  مینک  نایب  ات  تقلخ  مامت  ریغ  تقلخ و  مامت  یتشوگ  هچراپ 
هدرک ّدر  هک  تسه  سک  امش  زا  دوشیم و  یّفوتم  هک  تسا  سک  امـش  زا  ناتلامکب و  دیـسرب  ات  سپ  یکدوک  ار  امـش  میروآیم  نوریب  سپ 

نآ رب  میتسرف  ورف  نوچ  سپ  هدرـسفا  کشخ  ار  نیمز  ینیبیم  ار و  يزیچ  نتـسناد  دعب  زا  دنادن  هکنآ  ات  یناگدنز  نیرتهیامورف  هب  دوشیم 
(5  ) تسا امن  شوخ  هک  یفنص  ره  زا  دنایورب  دریذپ و  ینوزفا  دنک و  تکرح  ار  بآ 

(6  ) تسا اناوت  زیچ  همه  رب  وا  هکنآ  ار و  ناگدرم  دنادرگیم  هدنز  وا  هکنآ  ّقح و  تسا  وا  ادخ  هک  تسا  نیا  ببسب  نآ 
(7  ) اهربق رد  دنشاب  هک  ار  نانآ  دزیگنایم  رب  ادخ  هکنآ  نآ و  رد  یّکش  تسین  تسا  هدنیآ  تمایق  هکنآ  و 

(8  ) هدنهد رون  یباتک  هن  یتیاده و  هن  یشناد و  نودب  ادخ  رد  دنکیم  هلداجم  هک  تسه  سک  نامدرم  زا  و 
دنادرگ هارمگ  ات  شبناج  کی  زاس  فرحنم 
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(9  ) نازوس شتآ  باذع  زا  تمایق  زور  ار  وا  میناشچیم  ییاوسر و  ایند  رد  تسا  ار  وا  رم  ادخ  هار  زا 

(10  ) ار ناگدنب  رم  راکمتس  تسین  ادخ  هک  یتسردب  وت و  تسد  ود  داتسرف  شیپ  تسا  يزیچ  نآ  ببسب  نیا 
شیور رب  تشگرب  یئالب  ار  وا  دیسر  رگا  نآب و  دیمرآ  ریخ  ار  وا  دیسرب  رگا  سپ  يرانک  رب  ار  ادخ  دتسرپیم  هک  تسا  یسک  نامدرم  زا  و 

(11  ) اراکشآ نایز  نآ  تسنآ  ترخآ  ایند و  رد  درک  نایز 
(12  ) رود یهارمگ  نآ  تسنآ  شدهدیمن  دوس  هچنآ  شدناسریمن و  ررض  هچنآ  ادخ  ریغ  زا  دناوخیم 

(13  ) تسیرشاعم دب  هنیآ  ره  تسا و  يراگدنوادخ  دب  هنیآ  ره  شعفن  زا  تسا  رتکیدزن  شررض  هک  ار  یسک  نآ  رم  دناوخیم 
ادخ هک  یتسردب  اهرهن  اهنآ  ریز  زا  دوریم  هک  ییاهتشهب  رد  هتسیاش  ياهراک  دندرک  دندیورگ و  هک  ار  نانآ  دروآیم  رد  ادخ  هک  یتسردب 

(14  ) دهاوخیم هچنآ  دنکیم 
سپ نامسآ  رب  ینامسیر  دنک  زارد  هک  وگب  سپ  ترخآ  ایند و  رد  ادخ  ار  وا  درک  دهاوخن  يرای  زگره  هک  درب  نامگ  هک  دشاب  هک  یسک 

(15  ) دروآیم مشخب  ار  هچنآ  شاهلیح  دربیم  ایآ  هک  دنک  رظن  سپ  دنک  عطق 
(16  ) دهاوخیم هک  ار  یسک  نآ  دنکیم  تیاده  ادخ  هک  یتسردب  نشور و  ياهتیآ  ار  نآ  میداتسرف  ورف  نینچمه  و 

ادخ هک  یتسردب  دندروآ  كرـش  هک  نانآ  ناربگ و  نایاسرت و  نابئاص و  دـندش و  دوهی  هک  نانآ  دـندروآ و  نامیا  هک  نانآ  هک  یتسردـب 
(17  ) تسا هاوگ  زیچ  همه  رب  ادخ  هک  یتسردب  تمایق  زور  ناشنایم  دنکیم  مکح 

ار وا  رم  دنکیم  هدجس  ادخ  هک  يدیدن  ایآ 
310 ص : نآرق ، همجرت 

يرایسب نامدرم و  زا  يرایـسب  ناگدنبنج و  تخرد و  اههوک و  ناگراتـس و  هام و  باتفآ و  تسا و  نیمز  رد  هک  ره  اهنامـسآ و  رد  هک  ره 
(18  ) دهاوخیم هچنآ  دنکیم  ادخ  هک  یتسردب  هدنراد  زیزع  چیه  ار  وا  رم  تسین  سپ  ادخ  دنک  راوخ  هک  یسک  باذع و  وا  رب  دش  تباث 

زا دوشیم  هتخیر  شتآ  زا  اههماج  ناشیا  يارب  دوشیم  هدیرب  دـندش  رفاک  هک  نانآ  سپ  ناشراگدرورپ  رد  دـندرک  تموصخ  مصخ  ود  نیا 
(19  ) مرگ بآ  ناشاهرس  يالاب 
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(20  ) ناشاهتسوپ تسناشیا و  ياهمکش  رد  هچنآ  نآب  دوشیم  هتخادگ  هک 
(21  ) نهآ زا  اهزرگ  تسا  ار  ناشیا  رم  و 

دنوش هدینادرگ  زاب  یگدرزآ  زا  نآ  زا  دنور  نوریب  هک  دننک  هدارا  هاگ  ره 
تـسا ناینرپ  نآ  رد  ناشیا  شـشوپ  دـیراورم و  رز و  زا  اهجنرب  تسد  زا  نآ  رد  دـننکیم  رویز  اهرهن  اهنآ  ریز  زا  دوریم  هک  ییاهتـشهب  رد 

(23)
(24  ) شیاتس راوازس  يادخ  هارب  دندش  هدرک  تیاده  راتفگ و  زا  هزیکاپب  دندش  هدرک  تیاده  و 

میقم دشاب  ناسکی  هک  نامدرم  يارب  ار  نآ  میدینادرگ  هک  مارحلا  دجـسم  ادخ و  هار  زا  دـنرادیم  زاب  دـندش و  رفاک  هک  نانآ  هک  یتسردـب 
(25  ) درد رپ  باذع  زا  ار  وا  میناشچ  رد  ّقح  ریغب  ّقح  زا  لودع  ببسب  نآ  رد  دنک  هدارا  هک  یسک  جراخ و  زا  دراو  نآ و  رد 

فاوـط يارب  ارم  هناـخ  نادرگ  كاـپ  ار و  يزیچ  نم  اـب  نادرگم  کیرـش  هک  هناـخ  نآ  ياـج  میهاربا  يارب  میدرک  نییعت  هـک  یماـگنه  و 
ناگدننک 

311 ص : نآرق ، همجرت 
(26  ) نادجاس ناعکار  ناگداتسیا و  و 

(27  ) يرود هار  ره  زا  دنیآ  هک  رغال  يرتشم  ره  رب  ناگدایپ و  ارت  دنیایب  ات  ّجحب  نامدرم  رد  هدادن  و 
رتش و هتـسب  نابز  زا  ار  ناشیا  درک  يزور  هچنآ  رب  مولعم  ياهزور  رد  ار  ادخ  مان  دـننک  دای  تسناشیا و  يارب  هک  یعفانم  دـنوش  رـضاح  ات 

(28  ) ار شیورد  هدیشک  یتخس  دیناروخب  اهنآ و  زا  دیروخب  سپ  دنفسوگ  واگ و 
(29  ) ار هنیرید  هناخ  دننک  فاوط  ناشاهرذنب و  دننک  افو  دیاب  ار و  ناشتافاثک  دنیامن  هلازا  دیاب  سپ 

نایاپ راهچ  امش  يارب  تسا  هدش  لالح  شراگدرورپ و  دزن  ار  وا  رم  تسا  رتهب  نآ  سپ  ار  ادخ  ياهتمرح  دنک  میظعت  هک  یـسک  تسنآ و 
(30  ) ار غورد  لوق  دینک  بانتجا  ناتب و  زا  ار  اهیدیلپ  دینک  بانتجا  سپ  امش  رب  دوشیم  هدناوخ  هچنآ  رگم 

ای هدنرپ  شدیابر  سپ  نامسآ  زا  هداتفا  رد  هک  ایوگ  سپ  ادخب  دروآ  كرش  هک  یسک  واب و  ناگدنروآ  كرش  ریغ  ار  يادخ  رم  ناصلخم 
(31  ) رود ییاج  رد  داب  واب  شدرآ  دورف 

(32  ) تسا اهلد  يراکزیهرپ  زا  هک  یتسردب  سپ  ار  ادخ  ياهتمالع  دنک  میظعت  هک  یسک  تسنآ و 
(33  ) تسا قیتع  تیب  يوسب  نآ  ّلحم  سپ  هدش  هدرب  مان  یتّدم  ات  اهتعفنم  اهنآ  رد  تسار  امش  رم 

هلا سپ  دنفـسوگ  واگ و  رتش و  هتـسب  نابز  زا  ار  ناشیا  داد  يزور  هچنآ  رب  ار  ادـخ  مان  دـننک  دای  ات  ار  ینابرق  میدـینادرگ  یتّما  ره  يارب  و 
(34  ) ار نانتورف  هد  تراشب  دیوش و  داقنم  ار  وا  رم  سپ  تسا  دحاو  هلا  امش 

هچنآ  زا  زامن و  ناگدنراد  ياپ  رب  ار و  ناشیا  دیسر  هچنآ  رب  نایابیکش  ناشیا و  ياهلد  دسرتب  ادخ  دوش  هدرک  رکذ  نوچ  هک  نانآ 
312 ص : نآرق ، همجرت 

(35  ) دننکیم قافنا  ناشمیداد  يزور 
ار ادخ  مان  دینک  دای  سپ  يورخا  يویند و  عفانم  اهنآ  رد  تسار  امـش  رم  ادخ  ياهتمالع  زا  امـش  يارب  ار  اهنآ  میدینادرگ  دنمونت  نارتش  و 

يارب ار  اهنآ  میدرک  رّخسم  نینچمه  ار  ّرتعم  عناق و  دیناروخب  اهنآ و  زا  دیروخب  سپ  ناشاهولهپ  دیآ  دورف  نوچ  سپ  اههدز  فص  اهنآ  رب 
(36  ) دینک رکش  امش  هک  دشاب  امش 

ات امـش  يارب  ار  اهنآ  درک  رّخـسم  نینچمه  امـش  زا  يراکزیهرپ  دسریم  نکیل  اهنآ و  ياهنوخ  هن  اهنآ و  ياهتـشوگ  ار  ادخ  دـسریمن  زگره 
(37  ) ار ناراکوکین  هد  هدژم  ار و  امش  درک  تیاده  هچنآ  رب  ار  ادخ  دیراد  گرزب 

(38  ) ار یساپسان  راکتنایخ  ره  درادیمن  تسود  ادخ  هک  یتسردب  دندروآ  نامیا  هک  نانآ  زا  دنکیم  تیافک  ادخ  هک  یتسردب 
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هنیآ ره  ناشیا  ترـصن  رب  ادخ  هک  یتسردب  دندش و  هدرکمتـس  اهنآ  هکنآ  ببـسب  دندش  هدرک  رازراک  هک  ار  نانآ  رم  دـش  هداد  يروتـسد 
(39  ) تسا اناوت 

یـضعب ار  نامدرم  ادخ  عفد  دوبیمن  رگا  تسا و  ادخ  ام  راگدرورپ  دنتفگیم  هکنآ  زج  ّقح  ریغب  ناشاهارـس  زا  دـندش  هدرک  نوریب  هک  نانآ 
رایسب و ادخ  مان  نآ  رد  دوشیم  هدرک  رکذ  هک  اهدجسم  اهزامن و  اهدبعم و  اههعموص و  دوب  هدش  هدرک  ناریو  هنیآ  ره  یضعبب  ار  ناشیا  زا 

(40  ) تسبلاغ ياناوت  هنیآ  ره  ادخ  هک  یتسردب  ار  وا  دنکیم  يرای  هک  ار  یسک  هّتبلا  ادخ  درک  دهاوخ  يرای  هنیآ  ره 
ار ادخ  رم  رکنم و  زا  دننک  یهن  فورعمب و  دننک  رما  ار و  ةاکز  دنهد  ار و  زامن  دنراد  ياپ  رب  نیمز  رد  ناشمینادرگ  نّکمتم  رگا  هک  نانآ 

(41  ) اهراک ماجنا  تسا 
(42  ) دومث داع و  حون و  موق  ناشیا  زا  شیپ  دندرک  بیذکت  قیقحتب  سپ  ارت  دننکیم  بیذکت  رگا  و 

موق  میهاربا و  موق  و 
313 ص : نآرق ، همجرت 

(43  ) طول
(44  ) مراکنا دوب  هنوگچ  سپ  ار  ناشیا  متفرگ  سپ  ار  نارفاک  رم  مداد  تلهم  سپ  یسوم  دش  هدرک  بیذکت  نیدم و  باحصا  و 

عیفر کشوک  هدنام و  لّطعم  هاچ  شیاهفقس و  رب  تسا  هدمآ  دورف  نآ  سپ  ملاظ  دوب  نآ  ار و  نآ  میدینادرگ  كاله  هک  هیرق  زا  اسب  سپ 
(45)

دنـشابن هک  یتسردب  سپ  اهنآب  دنونـشب  هک  ییاهـشوگ  ای  اهنآب  دـنبایرد  هک  ییاهلد  ار  ناشیا  رم  دـشاب  هدوب  سپ  نیمز  رد  دـنتفرن  سپ  ایآ 
(46  ) تسا اههنیس  نآ  رد  هک  اهلد  نآ  دنشاب  روک  نکیل  اههدید و  ناروک 

تسلاس رازه  نوچ  وت  راگدرورپ  دزن  يزور  هک  یتسردب  ار و  دوخ  هدعو  ادخ  دنکن  فالخ  زگره  ار و  باذع  وت  زا  دنهاوخیم  باتـشب  و 
(47  ) دیرامشیم هچنآ  زا 

(48  ) تشگزاب تسنم  يوسب  ار و  وا  متفرگ  سپ  ملاظ  دوب  وا  ار و  نآ  رم  میداد  تلهم  هک  هیرق  زا  اسب  و 
(49  ) راکشآ هدنهد  میب  ار  امش  رم  منم  هک  تسین  نیا  زج  نامدرم  يا  وگب 

(50  ) بوخ يزور  شزرمآ و  تسا  ار  ناشیا  رم  هتسیاش  ياهراک  دندرک  دندروآ و  نامیا  هک  نانآ  سپ 
(51  ) دنخزود لها  اهنآ  ندینادرگ  زجاع  نابلاط  ام  ياهتیآ  راکنا  ای  لاطبا  ای  نامتک  رد  دنتفاتش  هک  نانآ  و 

شیوزرآ ای  شتوالت  رد  ناطیش  تخادنا  دومن  وزرآ  ای  درک  توالت  نوچ  هچنآ  رگم  يربمغیپ  هن  یلوسر و  چیه  وت  زا  شیپ  میداتسرفن  و 
(52  ) راک تسرد  ياناد  تسا  ادخ  ار و  شیاهتیآ  ادخ  دزاسیم  مکحم  سپ  ناطیش  دزادنایم  ار  هچنآ  ادخ  دنکیم  لیاز  سپ 
هک  یتسردب  ناشاهلد و  تسا  تخس  تسا و  ضرم  ناشاهلد  رد  هک  نانآ  يارب  زا  الب  ناطیش  دزادنایم  ار  هچنآ  دنادرگب  ات 

314 ص : نآرق ، همجرت 
(53  ) رود یفالخ  رد  دنشاب  هنیآ  ره  ناراکمتس 

ناشاهلد و نآ  يارب  دوش  مرن  سپ  نآـب  دـنروآ  ناـمیا  سپ  وت  راـگدرورپ  زا  تسا  ّقح  نآ  هک  ار  ملع  دـندش  هداد  هک  ناـنآ  دـننادب  اـت  و 
(54  ) تسار هار  يوسب  دندروآ  نامیا  هک  ار  نانآ  تسا  هدنیامن  هار  هنیآ  ره  ادخ  هک  یتسردب 

(55  ) هدنیازان يزور  باذع  ار  ناشیا  دیایب  ای  هاگان  تمایق  ار  ناشیا  دیایب  ات  نآ  زا  یّکش  رد  دندش  رفاک  هک  نانآ  دنشاب  هشیمه  و 
زان و اب  اهتشهب  رد  دنشاب  هتسیاش  ياهراک  دندرک  دندیورگ و  هک  نانآ  سپ  ناشنایم  دنکیم  مکح  تسار  ادخ  رم  زور  نینچ  رد  یهاشداپ 

(56  ) تمعن
(57  ) هدننک راوخ  یباذع  تسا  ار  ناشیا  رم  اهنآ  سپ  ار  ام  ياهتیآ  دندرک  بیذکت  دندش و  رفاک  هک  نانآ  و 
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ره ادخ  هک  یتسردب  وکین و  يزور  ادخ  ار  ناشیا  دهد  يزور  هنیآ  ره  دندرم  ای  دندش  هتشک  سپ  ادخ  هار  رد  دندیزگ  ترجه  هک  نانآ  و 
(58  ) ناگدنهد يزور  نیرتهب  تسا  وا  هنیآ 

(59  ) تسا رابدرب  ياناد  هنیآ  ره  ادخ  هک  یتسردب  ار و  نآ  دندنسپ  هک  یندروآ  رد  ار  ناشیا  دروآیم  رد  هنیآ  ره 
ادخ ار  وا  دنکیم  يرای  هنیآ  ره  وا  رب  دش  هدرک  متـس  سپ  نآب  هدش  هدـیناسر  تبوقع  هچنآ  دـننامب  دـناسر  تبوقع  هک  یـسک  تسا و  نیا 

(60  ) تسا هدنزرمآ  هدنرذگ  رد  هنیآ  ره  ادخ  هک  یتسردب 
(61  ) انیب ياونش  تسادخ  هکنآ  بش و  رد  ار  زور  دنادرگیم  لخاد  زور و  رد  ار  بش  دنادرگیم  لخاد  ادخ  هک  تسا  نیاب  نآ 

(62  ) گرزب عیفر  تسوا  ادخ  هکنآ  لطاب و  تسنآ  وا  ریغ  زا  دنناوخیم  ار  هچنآ  هکنیا  ّقح و  تسوا  ادخ  هک  تسا  نیاب  نآ 
نیب  کیراب  ادخ  هک  یتسردب  زبس  نیمز  ددرگیم  سپ  ار  بآ  نامسآ  زا  داتسرف  ورف  ادخ  هک  يدیدن  ایآ 

315 ص : نآرق ، همجرت 
(63  ) تسا هاگآ 

(64  ) هدوتس زاین  یب  هنیآ  ره  تسوا  ادخ  هک  یتسردب  تسا و  نیمز  رد  هچنآ  اهنامسآ و  رد  هچنآ  تسا  ار  وا  رم 
زا ار  نامـسآ  درادیم  هاگن  وا و  نامرفب  ایرد  رد  دوریم  یتشک  تسا و  نیمز  رد  هچنآ  امـش  يارب  زا  درک  مار  ادخ  هک  یتسردب  يدـیدن  ایآ 

(65  ) تسا میحر  نابرهم  هنیآ  ره  نامدرمب  ادخ  هک  یتسردب  وا  يروتسدب  رگم  نیمز  رب  دتفا  هکنآ 
(66  ) تسا ساپسان  هنیآ  ره  ناسنا  هک  یتسردب  ار  امش  دنکیم  هدنز  سپ  ار  امش  دناریمیم  سپ  ار  امش  درک  هدنز  هک  تسوا  و 

يوـسب ناوـخب  رما و  نآ  رد  وـت  اـب  دـننک  عازن  هک  دـیابن  سپ  ار  نآ  دـناهدنراد  كولـسم  ناـشیا  هک  هقیرط  میدـینادرگ  یتـّما  ره  يارب  زا 
(67  ) یتسار هار  رب  هنیآ  ره  وت  هک  یتسردب  تراگدرورپ 

(68  ) دینکیم هچنآب  تسا  رتاناد  ادخ  وگب  سپ  وت  اب  دننک  هلداجم  رگا  و 
(69  ) دیدرکیم فالتخا  نآ  رد  دیدوب  هچنآ  رد  تمایق  زور  ناتنایم  دنکیم  مکح  ادخ 

تـسا ناسآ  ادخ  رب  نآ  هک  یتسردب  تسا  ظوفحم  حول  رد  نآ  هک  یتسردب  تسا  نیمز  نامـسآ و  رد  هچنآ  دنادیم  ادخ  هک  یتسنادن  ایآ 
(70)

يروای چیه  ار  ناراکمتس  رم  تسین  یـشناد و  نآب  ار  ناشیا  رم  تسین  هچنآ  یتّجح و  نآب  دشن  هداتـسرف  ورف  هچنآ  ادخ  زج  زا  دنتـسرپیم  و 
(71)

هلمح هک  دنـشاب  کیدزن  ار  راکنا  رثا  دندش  رفاک  هک  نانآ  ياهور  رد  یـسانشیم  دـنانشور  هک  ام  ياهتیآ  ناشیا  رب  دوش  هدـناوخ  نوچ  و 
هب ادـخ  ار  نآ  تسا  هداد  هدـعو  شتآ  ناتنآ  زا  رتدـبب  ار  امـش  مهد  ربخ  سپ  ایآ  وگب  ار  ام  ياهتیآ  ناـشیا  رب  دـنناوخیم  هکناـنآ  هب  دـننک 

(72  ) تشگزاب ياج  نآ  تسا  دب  دندش و  رفاک  هکنانآ 
316 ص : نآرق ، همجرت 

ار و یـسگم  دیرفآ  دنناوتن  زگره  ادخ  زج  زا  دـیناوخیم  هک  نانآ  هک  یتسردـب  ار  نآ  رم  دـیراد  زاب  شوگ  سپ  یلثم  دـش  هدز  نامدرم  يا 
دـباع و دـمآ  ناوتان  نآ  زا  ار  نآ  درک  صالختـسا  دـنناوتیمن  ار  يزیچ  سکم  ناـشیا  زا  دـیاب  رب  رگا  ار و  نآ  رم  دـنیامن  عاـمتجا  هچ  رگا 

(73  ) دوبعم
(74  ) تسا بلاغ  ياناوت  هنیآ  ره  ادخ  هک  یتسردب  وا  نتخانش  ّقح  ار  ادخ  دنتخانشن 

(75  ) تسا انیب  ياونش  يادخ  هک  یتسردب  نامدرم  زا  نالوسر و  هکئالم  زا  دنیزگیمرب  ادخ 
(76  ) اهراک ددرگیم  زاب  ادخ  يوسب  ناشتشپ و  سپ  دشاب  ار  هچنآ  ناشاهتسد و  هنایم  ار  هچنآ  دنادیم 

دیوش راگتـسار  امـش  هک  دشاب  ار  ریخ  دینکب  ار و  دوخ  راگدرورپ  دـیتسرپب  دـینک و  دوجـس  دـینک و  عوکر  دـیدیورگ  هک  یناسک  نآ  يا 
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(77)
داهن مان  وا  میهاربا  ناتردپ  شیک  یّکـش  چیه  نید  رد  امـش  رب  دینادرگن  ار و  امـش  دیزگرب  وا  شداهج و  ّقح  ادخ  هار  رد  دـیئامن  داهج  و 

دیهدـب ار و  زامن  دـیراد  ياپ  رب  سپ  نامدرم  رب  ناهاوگ  امـش  دیـشاب  امـش و  رب  هاوگ  لوسر  دـشاب  ات  نیا  رد  شیپ و  زا  ناناملـسم  ار  امش 
(78  ) روای نآ  تسبوخ  دنوادخ و  نآ  تسبوخ  سپ  امش  دنوادخ  تسوا  ادخب  دیوش  لّسوتم  ار و  ةاکز 

ۀّکمب تلزن  یه  ۀیآ و  رشع  نامث  ۀئام و  نونمؤملا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
317 ص : نآرق ، همجرت 

(1  ) ناگدنورگ دندش  راگتسر  تقیقحب 
(2  ) ناگدننک عوضخ  ناشزامن  رد  دنناشیا  هک  نانآ 

(3  ) ناگدننادرگ يور  وغل  زا  دنناشیا  هک  نانآ  و 
(4  ) ناگدننک ادا  ار  ةاکز  رم  دنناشیا  هک  نانآ  و 

(5  ) ناگدنرادهاگن ناشاهتروع  رم  دنناشیا  هک  نانآ  و 
(6  ) ناگدش هدرک  تمالم  ریغ  دنناشیا  هک  یتسردب  سپ  ناشاهتسد  دش  کلام  ار  هچنآ  ای  ناشاهجوز  رب  رگم 

(7  ) ناگدننک يدعت  دنناشیا  اهنآ  سپ  نآ  ياوس  دیوج  هکنآ  سپ 
(8  ) ناگدننک تیاعر  ار  ناشنامیپ  ار و  ناشاهتناما  رم  دنناشیا  هک  نانآ  و 

(9  ) دننکیم تظفاحم  ناشزامن  رب  هک  دنناشیا  هک  نانآ  و 
(10  ) ناثراو دنناشیا  هورگ  نآ 

(11  ) ناینادواج نآ  رد  دنشاب  ناشیا  ار  سودرف  دنربیم  ثاریمب  هک  نانآ 
(12  ) لگ زا  هدیشک  فاص  زا  ار  ناسنا  میدیرفآ  هک  قیقحتب  و 

(13  ) راوتسا یهاگرارق  رد  هفطن  ار  نآ  میدینادرگ  سپ 
هچراـپ نآ  میدـینادرگ  سپ  یتشوگ  هچراـپ  ار  هتـسب  نوخ  هچراـپ  نآ  میدـینادرگ  سپ  هتـسب  ینوخ  هچراـپ  ار  هفطن  نآ  میدـینادرگ  سپ 
نیرتـهب هـک  ادـخ  دـمآ  رترب  سپ  رگید  ندـیرفآ  ار  وا  میدـیرفآ  سپ  یتـشوگ  ار  اهناوختـسا  نآ  میدـیناشوپ  سپ  اهناوختــسا  ار  تشوـگ 

(14  ) تسناگدننیرفآ
(15  ) ناگدرم هنیآ  ره  نآ  زا  دعب  دیوشیم  امش  هک  یتسردب  سپ 

(16  ) دیوشیم هتخیگنارب  تمایق  زور  امش  هک  یتسردب  سپ 
(17  ) ناربخیب قلخ  زا  میشابن  مه و  يالاب  تاقبط  تفه  امش  ریز  رب  میدیرفآ  تقیقحب  و 

(18  ) مییاناوت هنیآ  ره  نآ  ندرب  رب  ام  هک  یتسردب  نیمز و  رد  ار  نآ  میدینادرگ  نکاس  سپ  هزادناب  ار  بآ  نامسآ  زا  میداتسرف  ورف  و 
رایسب ياههویم  اهنآ  رد  تسار  امش  رم  اهروگنا  نانبامرخ و  زا  اهناتسب  نآب  امش  يارب  میدروآ  دیدپ  سپ 

318 ص : نآرق ، همجرت 
(19  ) دیروخیم اهنآ  زا  و 

(20  ) ناگدنروخ يارب  شروخ  نان  نغور و  اب  دیوریم  انیس  روط  زا  دیآیم  نوریب  هک  ار  یتخرد  و 
امـش رم  تسا و  اهنآ  ياهمکـش  رد  هچنآ  زا  ار  امـش  میناماشآیم  یتربع  هنیآ  ره  دنفـسوگ  واگ و  رتش و  رد  تسار  امـش  رم  هک  یتسردب  و 
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(21  ) دیروخیم اهنآ  زا  رایسب و  ياهتعفنم  نآ  رد  تسار 
(22  ) دیوشیم هدرک  راب  یتشک  رب  اهنآ و  رب  و 

دیزیهرپیمن سپ  ایآ  وا  زج  یهلا  چیه  ار  امـش  رم  تسین  ار  ادخ  دیتسرپب  نم  موق  يا  تفگ  سپ  شموق  يوسب  ار  حون  میداتـسرف  قیقحتب  و 
(23)

دوب هتـساوخ  رگا  امـش و  رب  دبای  ینوزفا  هک  دهاوخیم  امـش  دننام  یناسنا  رگم  نیا  تسین  شموق  زا  دندش  رفاک  هک  یعمج  نآ  دنتفگ  سپ 
(24  ) دنناینیشیپ هک  نامناردپ  رد  ار  نیا  میدینشن  ار  هکئالم  دوب  هداتسرف  ورف  هنیآ  ره  ادخ 

(25  ) یتقو ات  واب  دیرب  راظتنا  سپ  ینونج  تسا  وا  اب  هک  يدرم  رگم  وا  تسین 
(26  ) ارم دندرک  بیذکت  هکنآ  ببسب  ارم  هد  يرای  نم  راگدرورپ  تفگ 

ره زا  نآ  رد  روآ  رد  سپ  رونت  دـشوجب  ام و  نامرف  دـیآ  نوچ  سپ  ام  یحو  ام و  تشادـهاگنب  ار  یتشک  زاسب  هک  واـب  میدرک  یحو  سپ 
هک اهنآ  رد  نم  اب  نکم  هبطاخم  ناشیا و  زا  راتفگ  وا  رب  هتفرگ  تقبس  هک  یسک  رگم  ار  تلها  تسا و  ات  ود  هک  مه  تفج  فنص  ود  کی 

(27  ) ناگدش هدرک  قرغ  دنناشیا  هک  دندرک  متس 
(28  ) ناراکمتس هورگ  زا  ار  ام  دیناهر  هک  ار  ادخ  رم  شیاتس  يوگب  سپ  یتشک  رب  وت  اب  دشاب  هکنآ  وت و  يدمآ  رب  نوچ  سپ 

(29  ) یناگدنروآ دورف  نیرتهب  وت  تکرب و  اب  یندروآ  دورف  ارم  روآ  دورف  نم  راگدرورپ  وگب  و 
ناگدنیامزآ  هنیآ  ره  میدوب  هک  یتسردب  اهتیآ و  هنیآ  ره  نآ  رد  دشاب  هک  یتسردب 

319 ص : نآرق ، همجرت 
(30)

(31  ) رگید یهورگ  ناشیا  دعب  زا  میدیرفآ  سپ 
(32  ) دیزیهرپیمن سپ  ایآ  وا  زج  یهلا  چیه  ار  امش  رم  تسین  ار  ادخ  دیتسرپب  هک  ناشیا  زا  یلوسر  ناشیا  رد  میداتسرف  سپ 

تـسین ایند  یناگدنز  رد  ار  ناشیا  میدرک  مّعنتم  ار و  ترخآ  تاقالم  دندرک  بیذکت  دندش و  رفاک  هک  نانآ  شموق  زا  عمج  نآ  دنتفگ  و 
(33  ) دماشآیم هچنآ  زا  دیماشآیم  نآ و  زا  دیروخیم  هچنآ  زا  دروخیم  امش  دننام  یناسنا  رگم  نیا 

(34  ) دیناراکنایز هنیآ  ره  هاگ  نآ  امش  هک  یتسردب  ار  دوخ  لثم  یناسنا  دیرب  نامرف  رگا  و 
(35  ) ناگدش هدروآ  نوریب  دیئامش  هک  یتسردب  اهناوختسا  كاخ و  دیدش  دیدرم و  نوچ  امش  هک  ار  امش  دهدیم  هدعو  ایآ 

(36  ) دیوشیم هداد  هدعو  هچنآ  رم  رود  تسا  رود 
(37  ) ناگدنوش هتخیگنارب  میشابن  میوشیم و  هدنز  میریمیم و  ایند  رد  ام  یناگدنز  رگم  نیا  تسین 

(38  ) ناگدنورگ ار  وا  رم  ام  میتسین  غورد و  ادخ  رب  ددنبیم  هک  يدرم  رگم  وا  تسین 
(39  ) ارم دندرک  بیذکت  هکنآ  ببسب  ارم  هد  يرای  نم  راگدرورپ  تفگ 

(40  ) نامیشپ هّتبلا  دندرگیم  هنیآ  ره  یکدنا  تشذگ  هچنآ  زا  تفگ 
(41  ) ار ناراکمتس  هورگ  رم  داب  كاله  سپ  لیس  يور  رب  كاشاخ  ار  ناشیا  میدرک  سپ  ّقحب  کلهم  دایرف  ار  ناشیا  تفرگ  سپ 

(42  ) رگید ياهتعامج  ناشیا  دعب  زا  ام  میدیرفآ  سپ 
(43  ) دننامیمن سپ  زاب  ار و  شلجا  یتّما  چیه  دریگن  یشیپ 

یضعب ناشیا  زا  یضعب  میدینادرگ  عبات  سپ  ار  وا  دندرک  بیذکت  ناشلوسر  ار  یتّما  دمآ  هاگ  ره  مه  یپ  زا  ار  نامنالوسر  میداتسرف  سپ 
(44  ) دنروآیمن نامیا  هک  ار  یهورگ  رم  كاله  سپ  اهتیاکح  ار  ناشیا  میدینادرگ  ار و 

یسوم  میداتسرف  سپ 
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320 ص : نآرق ، همجرت 
(45  ) نشور یتّجح  ام و  ياهتیآب  نوراه  ار  شردارب  و 

(46  ) ناّربکتم یهورگ  دندوب  دندرک و  یشکندرگ  سپ  شتعامج  نوعرف و  يوسب 
(47  ) دنناگدنتسرپ ار  ام  رم  اهنآ  موق  ام و  دوخ  دننام  دنشاب  هک  ار  یمدآ  ود  رم  میدروآ  نامیا  ایآ  دنتفگ  سپ 

(48  ) ناگدرک كاله  زا  دندش  سپ  ار  ود  نآ  دندرک  بیذکت  سپ 
(49  ) دنبای هار  ناشیا  هک  دشاب  ۀیروت  ار  یسوم  میداد  قیقحتب  و 

(50  ) يراج بآ  هاگمارآ و  بحاص  عیفر  یناکمب  ار  ود  نآ  میتخاس  ياج  یتیآ و  ار  وا  ردام  میرم و  رسپ  میدینادرگ  و 
(51  ) میاناد دینکیم  هچنآب  نم  هک  یتسردب  هتسیاش  راک  دینکب  اههزیکاپ و  زا  دیروخب  ناربمغیپ  يا 

(52  ) نم زا  دیزیهرپب  سپ  امش  راگدرورپ  منم  تسا و  دحاو  ّتلم  هک  تسا  امش  ّتلم  نیا  هک  یتسردب 
(53  ) نانامداش تسناشیا  دزن  هچنآب  دنشاب  یهورگ  ره  اههراپ  ناشنایم  ارناشرما  دندرک  ادج  ادج  سپ 

(54  ) یتقو ات  ناشتلفغ  رد  ار  ناشیا  راذگاو  سپ 
(55  ) نارسپ لام و  زا  نآب  ار  ناشیا  مینکیم  ددم  هچنآ  هک  دنرادنپیم  ایآ 

(56  ) دننادیمن هکلب  اهیبوخ  رد  ناشیا  يارب  میباتشیم 
(57  ) دننافئاخ ناشراگدرورپ  سرت  زا  ناشیا  هک  نانآ  هک  یتسردب 

(58  ) دنورگیم ناشراگدرورپ  ياهتیآب  ناشیا  هک  نانآ  و 
(59  ) دنرآیمن كرش  ناشراگدرورپب  ناشیا  هک  نانآ  و 

(60  ) دنناگدننک تشگزاب  ناشراگدرورپ  يوسب  ناشیا  هک  تسناسرت  ناشیا  ياهلد  تاقدص و  زا  دنداد  ار  هچنآ  دنهدیم  هک  نانآ  و 
(61  ) ناگدنریگ یشیپ  ار  اهنآ  رم  دنناشیا  اهیبوخ و  رد  دنباتشیم  اهنآ 

(62  ) دنوشیمن هدرک  ملظ  ناشیا  ّقحب و  دنکیم . نخس  هک  تسیباتک  ام  دزن  شتقاط و  رگم  ار  یسفن  مینکیمن  فیلکت  و 
321 ص : نآرق ، همجرت 

(63  ) ناگدننک ار  اهنآ  رم  دنشاب  ناشیا  هک  نآ  ریغ  زا  اهرادرک  تسارناشیا  رم  نیا و  زا  تسا  تلفغ  رد  ناشاهلد  هکلب 
(64  ) دننک يراز  ناشیا  هاگ  نآ  باذعب  ار  ناشیا  نامّعنتم  میریگب  نوچ  ات 
(65  ) دش دیهاوخن  هدرک  يرای  ام  زا  امش  هک  یتسردب  زورما  دینکم  يراز 

(66  ) دیتشگیمرب سپ  سپ  ناتاههنشاپ  رب  دیدوب  سپ  امش  رب  دشیم  هدناوخ  هک  نم  ياهتیآ  دوب  هک  یتسردب 
(67  ) دنتفگیم نایذه  هک  نایوگ  بش  رد  هناسفا  نآب  نانکّربکت 

(68  ) ناینیشیپ دندوب  هک  ار  ناشیا  ناردپ  دماین  هچنآ  ار  ناشیا  دمآ  ای  ار  راتفگ  نآ  دندرکیمن  لمأت  سپ  ایآ 
(69  ) ناگدنسانش اب  ار  وا  رم  دندوب  ناشیا  سپ  ار  ناشلوسر  دنتخانش  یمن  ای 

(70  ) ناگدنراد شوخان  ار  ّقح  رم  ناشرثکا  ّقحب و  ار  ناشیا  دمآ  هکلب  تسا  ینونج  وا  اب  دنتفگیم  ایآ 
سپ ناشرکذ  ار  ناشیا  میداد  هکلب  تسا  اهنآ  رد  هک  ره  نیمز و  اهنامـسآ و  دوب  هدش  هابت  هنیآ  ره  ار  ناشیا  ياهدارم  ّقح  دوب  وریپ  رگا  و 

(71  ) ناگدننادرگ يور  ناشرکذ  زا  دنناشیا 
(72  ) ناگدنهد يزور  نیرتهب  تسوا  تسا و  رتهب  وت  راگدرورپ  دزم  سپ  يدزم  ناشیا  زا  ینکیم  تساوخرد  ایآ 

(73  ) تسار هارب  ار  ناشیا  یناوخیم  هنیآ  ره  وت  هک  یتسردب  و 
(74  ) دنناگدنور نوریب  هنیآ  ره  هار  زا  ترخآب  دنورگیمن  هک  نانآ  هک  یتسردب  و 
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(75  ) دنشاب ناریح  هک  ناشیور  هدایز  رد  دینک  جاجل  هنیآ  ره  ررض  زا  هدیسر  ناشیاب  هچنآ  میئامن  عفر  ار و  ناشیا  میئاشخبب  رگا  و 
(76  ) دندومنن يراز  ار و  ناشراگدرورپ  رم  دندشن  لیلذ  سپ  باذعب  ار  ناشیا  میتفرگ  قیقحتب  و 

(77  ) نادیماان دندوب  نآ  رد  ناشیا  هاگ  نآ  تخس  باذع  بحاص  يرد  ناشیا  رب  میداشگ  نوچ  ات 
322 ص : نآرق ، همجرت 

(78  ) دینکیم رکش  مک  اهلد  اههدید و  شوگ و  امش  يارب  دیرفآ  هک  تسوا  و 
(79  ) دیوشیم هدرک  رشح  وا  يوسب  نیمز و  رد  ار  امش  دیرفآ  هک  تسوا  و 

(80  ) لقعب دیباییمن  رد  سپ  ایآ  زور  بش و  فالتخا  تسار  وا  رم  دناریمیم و  دنکیم و  هدنز  هک  تسوا  و 
(81  ) ناینیشیپ دنتفگ  هچنآ  دننام  دنتفگ  هکلب 

(82  ) ناگدنوش هتخیگنارب  میئام  ایآ  اهناوختسا  كاخ و  میشاب  میریمب و  نوچ  ایآ  دنتفگ 
(83  ) ناینیشیپ ياهناسفا  رگم  نیا  تسین  نیا  زا  شیپ  ار  نیا  ام  ناردپ  ام و  میدش  هداد  هدعو  تقیقحب 

(84  ) دینادیم هک  دیتسه  رگا  تسنآ  رد  هکنآ  نیمز و  تسارک  رم  وگب 
(85  ) دنریگیمن دنپ  سپ  ایآ  وگب  تسار  ادخ  رم  تفگ  دنهاوخ  يدوزب 

(86  ) میظع شرع  راگدرورپ  هناگتفه و  ياهنامسآ  راگدرورپ  تسیک  وگب 
(87  ) دیزیهرپیمن سپ  ایآ  وگب  تسار  ادخ  رم  تفگ  دنهاوخ  يدوزب 

(88  ) دینادیم هک  دیتسه  رگا  وا  رب  دوشیمن  هداد  هانپ  دهدیم و  هانپ  وا  زیچ و  همه  یهاشداپ  تسوا  تسدب  هک  تسیک  وگب 
(89  ) دیوشیم هداد  بیرف  اجک  زا  سپ  تسار  ادخ  رم  تفگ  دنهاوخ  يدوزب 
(90  ) نایوگغورد هنیآ  ره  دنناشیا  هک  یتسردب  ّقح و  ار  ناشیا  میداد  هکلب 

رب دوب  هتـسج  يرترب  هنیآ  ره  دیرفآ و  هچنآ  یهلا  ره  دوب  هدرب  هنیآ  ره  هاگ  نآ  یهلا  چـیه  وا  اب  دـشابن  يدـنزرف و  چـیه  ادـخ  تفرگن  ارف 
(91  ) دنشکیم فصو  هچنآ  زا  ادخ  ندوب  كاپ  مئاد  یخرب  رب  ناشیخ 

(92  ) دندروآ كرش  هچنآ  زا  دمآ  رترب  سپ  راکشآ  ناهن و  ياناد 
(93  ) دنوشیم هداد  هدعو  هچنآ  ارم  ییامنیم  رگا  نم  راگدرورپ  وگب 

سپ  نم  راگدرورپ 
323 ص : نآرق ، همجرت 

(94  ) ناراکمتس هورگ  رد  ارم  نادرگم 
(95  ) مییاناوت هنیآ  ره  ار  ناشیا  میهدیم  هدعو  هچنآ  ارت  میئامنب  هکنآ  رب  ام  هک  یتسردب  و 

(96  ) دننکیم فصو  هچنآب  میرتاناد  ام  ار  يدب  تسا  رتبوخ  نآ  هچنآب  نک  عفد 
(97  ) نیطایش ياههسوسو  زا  وتب  مربیم  هانپ  نم  راگدرورپ  وگب  و 

(98  ) ارم دنوش  رضاح  هکنآ  زا  نم  راگدرورپ  يا  وتب  مربیم  هانپ  و 
(99  ) ارم نادرگرب  نم  راگدرورپ  دیوگ  گرم  ار  ناشیا  زا  يدحا  دمآ  نوچ  ات 

یلیاح ناشیا  شیپ  زا  تسنآ و  هدـنیوگ  وا  هک  تسیاهملک  نآ  هک  یتسردـب  تسنانچ  هن  متـشاذگاو  هچنآ  رد  یبوخ  راک  نم  منکب  دـیاش 
(100  ) دنوش هتخیگنارب  هک  يزور  ات  تسا 

(101  ) رگدکی زا  دنسرپن  نینچ و  يزور  ناشنایم  اهبسن  دشابن  سپ  روص  رد  دوش  هدیمد  نوچ  سپ 
(102  ) ناراگتسر دنناشیا  هورگ  نآ  سپ  وا  ياهوزارت  تسا  نیگنس  هکنآ  سپ 
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(103  ) ناینادواج دنخزود  رد  ناشاهسفن  رد  دندرک  نایز  هک  دننانآ  هورگ  نآ  سپ  وا  ياهوزارت  تسا  کبس  هکنآ  و 
(104  ) نایورشرت نآ  رد  دنشاب  ناشیا  شتآ و  ار  ناشاهیور  دنازوسیم 

(105  ) دیدرکیم بیذکت  اهنآب  دیدوب  سپ  امش  رب  دشیم  هدناوخ  هک  نم  ياهتیآ  دوبن  ایآ 
(106  ) ناهارمگ یهورگ  میدوب  ام و  یتخبدب  ام  رب  دش  بلاغ  ام  راگدرورپ  دنتفگ 

(107  ) میشاب ناراکمتس  ام  هک  یتسردب  سپ  مینک  دوع  رگا  سپ  نآ  زا  ار  ام  روآ  نوریب  ام  راگدرورپ 
(108  ) نم اب  دیئوگن  نخس  نآ و  رد  دیوش  رود  دیوگ 

نیرتهب ییوت  ار و  ام  ياشخبب  ار و  ام  زرمایب  سپ  میدـیورگ  اـم  راـگدرورپ  يا  دـنتفگیم  هک  نم  ناگدـنب  زا  یهورگ  دـندوب  هک  یتسردـب 
(109  ) ناگدنیاشخب

(110  ) دیدیدنخب ناشیا  زا  دیدوب  نم و  رکذ  ار  امش  دندینادرگ  شومارف  ات  ءازهتسا  ار  ناشیا  دیتفرگ  سپ 
زورما ار  ناشیا  مداد  ازج  نم  هک  یتسردب 

324 ص : نآرق ، همجرت 
(111  ) ناگدیسر ماکب  ناشیا  دنناشیا  هک  دندرک  ربص  هچنآب 

(112  ) اهلاس رامشب  نیمز  رد  دیدرک  گنرد  دنچ  دیوگ 
(113  ) ناگدنرمش زا  سرپب  سپ  زور  زا  یضعب  ای  زور  کی  میدرک  گنرد  دنیوگ 

(114  ) دینادب هک  دیشاب  امش  هکنآ  رگا  یکدنا  رگم  دیدرکن  گنرد  دیوگ 
(115  ) دیدرگیمن زاب  ام  يوسب  امش  هکنآ  ثبعب و  ار  امش  میدیرفآ  هک  دیتشادنپ  سپ  ایآ 

(116  ) تسا میرک  شرع  راگدرورپ  هک  وا  رگم  ییادخ  تسین  ّقحب  هاشداپ  ادخ  دمآ  رترب  سپ 
یتسردب تسوا  راگدرورپ  دزن  شباسح  هک  تسین  نیا  زج  سپ  نآب  ار  وا  رم  یتّجح  تسین  هک  رگید  ییادخ  ادخ  اب  دناوخیم  هک  یـسک  و 

(117  ) نارفاک دنوشن  راگتسر  هک 
(118  ) ناگدننک تمحر  نیرتهب  ییوت  نک و  تمحر  زرمایب و  نم  راگدرورپ  وگب  و 

ۀّیندم یه  ۀیآ و  نوّتس  عبرأ و  روّنلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) دیریگ دنپ  امش  هک  دشاب  حضاو  ياهتیآ  نآ  رد  میداتسرف  ورف  ار و  نآ  میدرک  ضرف  ار و  نآ  میداتسرف  ورف  هک  تسیاهروس 

دیتسه رگا  ادخ  نید  رد  یتفار  ود  نآ  رد  ار  امش  دریگب  هک  دیابن  هنایزات و  دص  ار  ود  نآ  زا  کی  ره  دینزب  سپ  راکانز  درم  راکانز و  نز 
(2  ) ناگدنورگ زا  یهورگ  ار  ات  ود  نآ  باذع  دنوش  رضاح  هک  دیاب  نیسپ و  زاب  زور  ادخب و  دیورگیم  هک 

هدرک مارح  كرـشم و  ای  راکانز  درم  رگم  ار  وا  دـنکیمن  حاکن  راکانز  نز  ار و  هکرـشم  نز  ای  راکانز  نز  رگم  دـنکیمن  حاکن  راکانز  درم 
رب نآ  هدش 

325 ص : نآرق ، همجرت 
(3  ) ناگدنورگ

یهاوگ ار  ناشیا  رم  دینکن  لوبق  هنایزات و  داتشه  ار  ناشیا  دینزب  سپ  هاوگ  راهچ  دندرواین  سپ  تّفع  اب  نانزب  دنهد  انز  تبـسن  هک  نانآ  و 
(4  ) ناقساف دنناشیا  هورگ  نآ  زگره و 

(5  ) تسنابرهم هدنزرمآ  ادخ  هک  یتسردب  سپ  دندش  حلاص  نآ و  زا  سپ  دندرک  هبوت  هک  نانآ  رگم 
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هک تسادخب  یهاوگ  راهچ  ناشیکی  یهاوگ  سپ  ناشاهدوخ  رگم  نادهاش  ار  ناشیا  رم  دشابن  ناشاهتفجب و  دـنهد  انز  تبـسن  هک  نانآ  و 
(6  ) نایوگتسار زا  هنیآ  ره  تسوا 

(7  ) نایوگغورد زا  دشاب  رگا  وا  رب  ادخ  تنعل  هکنآ  نیمجنپ  و 
(8  ) نایوگغورد زا  هنیآ  ره  تسوا  هک  ادخب  یهاوگ  راهچ  نآ  دهد  یهاوگ  هک  باذع  نز  نآ  زا  دنک  عفر  و 

(9  ) نایوگتسار زا  درم  نآ  دشاب  رگا  نز  نآ  رب  ادخ  مشخ  هکنآ  نیمجنپ  و 
(10  ) تسا رادرک  تسرد  ریذپ و  هبوت  ادخ  هکنیا  وا و  تمحر  امش و  رب  ادخ  لضف  دوبن  رگا  و 

ره يارب  زا  امش  يارب  تسا  ریخ  نآ  هکلب  امش  يارب  ّرـش  ار  نآ  دیرادنپم  امـش  زا  دنایتعامج  گرزب  غورد  دندروآ  هک  نانآ  هک  یتسردب 
(11  ) گرزب یباذع  تسار  وا  رم  ناشیا  زا  ار  نآ  مظعم  تفرگ  دوخ  رب  هکنآ  يدب و  زا  درک  بسک  ار  هچنآ  ناشیا  زا  تسا  يدرم 

(12  ) راکشآ تسیگرزب  غورد  نیا  دنتفگ  ار و  ریخ  ناشاهدوخب  تانمؤم  نانمؤم و  دندربن  ّنظ  ار  نآ  دیدینش  هک  یماگنه  ارچ 
هورگ  نآ  سپ  ار  ناهاوگ  نآ  دندرواین  هک  یتقو  سپ  هاوگ  راهچ  نآ  رب  دندرواین  ارچ 

326 ص : نآرق ، همجرت 
(13  ) نایوگغورد دنناشیا  ادخ  دزن 

گرزب یباذع  نآ  رد  دیدرک  وگتفگ  هچنآ  رد  ار  امـش  درکیم  ّسم  هنیآ  ره  ترخآ  ایند و  رد  وا  تمحر  امـش و  رب  ادخ  لضف  دوبن  رگا  و 
(14)

ادخ دزن  نآ  لهس و  ار  نآ  دیرادنپیم  یشناد  نآب  ار  امش  رم  تسین  هچنآ  ناتاهنهدب  دیتفگیم  ناتاهنابزب و  ار  نآ  دیتفرگیم  ارف  هک  یماگنه 
(15  ) تسگرزب

(16  ) گرزب تسا  یناتهب  نیا  وت  یهّزنم  نیاب  میئوگ  نخس  هک  ار  ام  رم  دشابن  دیتفگن  ار  نآ  دیدینش  هک  یتقو  ارچ  و 
(17  ) ناگدنورگ دیتسه  رگا  زگره  نآ  دننامب  دینک  دوع  هک  ادابم  ادخ  ار  امش  دهدیم  دنپ 

(18  ) تسا راکتسرد  ياناد  ادخ  ار و  اهتیآ  امش  يارب  ادخ  دنکیم  نایب  و 
ایند رد  درد  رپ  یباذع  تسا  ار  ناشیا  رم  دندروآ  نامیا  هک  نانآ  رد  يراکتشز  تبـسن  دوش  شاف  هک  دنراد  تسود  هک  نانآ  هک  یتسردب 

(19  ) دینادیمن امش  دنادیم و  ادخ  ترخآ و  و 
(20  ) تسا میحر  نابرهم  ادخ  هک  یتسردب  شتمحر و  امش و  رب  ادخ  لّضفت  دوبن  رگا  و 

دنکیم رما  وا  هک  یتسردب  سپ  ار  ناطیش  ياهماگ  دنک  يوریپ  هک  یـسک  ار و  ناطیـش  ياهماگ  دیوشم  وریپ  دیدیورگ  هک  یناسک  نآ  يا 
نآ دنادرگیم  كاپ  ادخ  نکیل  زگره و  سکچیه  امـش  زا  دشیمن  كاپ  شتمحر  امـش و  رب  ادخ  لضف  دوبن  رگا  دنـسپان و  تشز و و  راکب 

(21  ) تسا اناد  ياونش  ادخ  دهاوخیم و  هک  ار 
دیاب ادخ و  هار  رد  ناگدننک  ترجه  ناگدنامرد و  تبارق و  نابحاصب  دنهدن  يرگناوت  امـش و  زا  ینوزفا  نابحاص  دنروخن  دنگوس  دیاب  و 

دزرمایب هک  دیرادیمن  تسود  ایآ  دننک  وفع  دنرذگ و  رد  هک 
327 ص : نآرق ، همجرت 

(22  ) تسنابرهم هدنزرمآ  ادخ  ار و  امش  ادخ 
یباذع تسناشیا  يارب  زا  ترخآ و  ایند و  رد  دندش  هدرک  تنعل  ناگدنورگ  ربخیب  هفیفع  نانزب  دـنهدیم  انز  تبـسن  هک  نانآ  هک  یتسردـب 

(23  ) گرزب
(24  ) دندرکیم هک  دندوب  هچنآب  ناشاهاپ  ناشاهتسد و  ناشاهنابز و  ناشیا  رب  دهدیم  یهاوگ  هک  يزور 

(25  ) راکشآ ّقح  تسوا  ادخ  هک  دننادیم  تسا و  ّقح  هک  ناشازج  ادخ  ار  ناشیا  دهدیم  مامت  نینچ  يزور 
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دنیوگیم هچنآ  زا  دناهّزنم  هورگ  نآ  اههزیکاپ  يارب  ناکاپ  تسناکاپ و  يارب  اههزیکاپ  تسا و  اهدیلپ  يارب  نادیلپ  تسنادیلپ و  يارب  اهدیلپ 
(26  ) بوخ يزور  شزرمآ و  تسا  ار  ناشیا  رم 

نآ شلها  رب  دـینک  مالـس  دـیبلط و  يروتـسد  هکنآ  ات  تسناتدوخ  هناخ  ریغ  هک  ییاهناخ  رد  دـیوشم  لخاد  دـیدیورگ  هک  یناسک  نآ  يا 
(27  ) دیریگ دنپ  امش  هک  دشاب  امش  يارب  تسا  رتهب 

زاب سپ  دـیدرگ  زاب  هک  ار  امـش  رم  دوش  هتفگ  رگا  ار و  امـش  دـنهد  نذا  ات  ار  اهنآ  دـیوشم  لـخاد  سپ  ار  يدـحا  نآ  رد  دـیباین  رگا  سپ 
(28  ) تسا اناد  دینکیم  هچنآب  ادخ  ار و  امش  رم  تسا  رتهزیکاپ  نآ  دیدرگ 

دینکیم راکشآ  هچنآ  دنادیم  ادخ  ار و  امش  رم  تسا  یعّتمت  اهنآ  رد  هک  نوکـسم  ریغ  ياههناخ  دیوش  لخاد  هک  یهانگ  ار  امـش  رم  تسین 
(29  ) دیرادیم ناهنپ  هچنآ  و 

تسا هاگآ  ادخ  هک  یتسردب  ناشیا  يارب  تسا  رتهزیکاپ  نآ  ار  ناشاهتروع  دنرادهاگن  ار و  ناشاههدید  دنریگ  ورف  هک  ار  نانمؤم  رم  وگب 
(30  ) دننکیم هچنآب 

دنزاسن رهاظ  ار و  ناشاهتروع  دنرادهاگن  ار و  ناشاههدید  دنریگ  ورف  هک  ار  نامیا  اب  نانز  رم  وگب  و 
328 ص : نآرق ، همجرت 

رگم ار  دوخ  هیاریپ  دنزاسن  رهاظ  ناشاهنابیرگ و  رب  ار  ناشاههعنقم  دنراذگ  ورف  هک  دـیاب  نآ و  زا  دـمآ  راکـشآ  هچنآ  رگم  ار  دوخ  هیاریپ 
نارـسپ ای  ناشناردارب  نارـسپ  ای  ناشناردارب  ای  ناشنارهوش  نارـسپ  ای  ناشنارـسپ  ای  ناشنارهوش  ناردـپ  ای  ناشناردـپ  ای  ناـشنارهوش  يارب 

رب دـناهتفاین  عالّطا  هک  ناکدوک  ای  نامدرم  زا  ۀـجاح  نابحاص  ریغ  ناوریپ  ای  ناشاهنیمی  دـشاب  کلام  ار  هچنآ  ای  ناـشنانز  اـی  ناـشنارهاوخ 
نانمؤم يا  همه  ادخ  يوسب  دینک  تشگزاب  ناشهیاریپ و  زا  دنرادیم  ناهنپ  هچنآ  دوش  هتـسناد  ات  ناشاهاپب  دننزب  هک  دیابن  نانز و  ياهتروع 

(31  ) دیوش راگتسر  امش  هک  دشاب 
شلضف زا  ادخ  دزاسیم  ینغ  ناشیورد  دنـشاب  رگا  ناتنازینک  ناتناگدنب و  زا  ار  ناراکوکین  دناامـش و  زا  هک  ار  ناتفج  یب  دیئامن  جیوزت  و 

(32  ) تسا اناد  تمحر  خارف  ادخ  و 
هچنآ زا  ار  هبتاکم  دننکیم  بلط  هک  نانآ  شلـضف و  زا  ادخ  ار  ناشیا  دنک  ینغ  هکنآ  ات  یحاکن  دنباییمن  هک  نانآ  دنزرو  تّفع  هک  دیاب  و 

زاب ربجب  ناتداد و  هک  ادخ  لام  زا  ار  ناشیا  دیهدب  يریخ و  ناشیا  رد  دیـشاب  هتـسناد  رگا  ار  ناشیا  دینک  هبتاکم  سپ  ناتاهنیمی  دش  کلام 
یتسردب سپ  ار  ناشیا  دنک  هارکا  هک  یسک  ار و  ایند  یناگدنز  عاتم  دیئوجب  ات  ار  تّفع  دنشاب  هتـشاد  هدارا  رگا  انز  رب  ار  ناتنازینک  دیرادن 

(33  ) تسنابرهم هدنزرمآ  ناشیا  هارکا  دعب  زا  ادخ  هک 
دنتشذگ هک  نانآ  زا  یلثم  نشور و  ياهتیآ  امشب  میداتسرف  هک  یتسردب  و 

329 ص : نآرق ، همجرت 
(34  ) ناراکزیهرپ يارب  زا  يدنپ  امش و  زا  شیپ 

هنیگبآ نآ  هک  هنیگبآ  رد  دشاب  غارچ  نآ  هک  یغارچ  دشاب  نآ  رد  هک  تسا  ینادغارچ  نوچ  شرون  لثم  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رون  ادخ 
هک شنغور  دـشاب  کـیدزن  یبرغ  هن  تسیقرـش و  هن  هک  نوتیز  تکرب  اـب  تخرد  زا  دوـشیم  هتخورفا  رب  هک  ناـشخرد  هراتـس  دـشاب  اـیوگ 

دنزیم دهاوخیم و  هک  ار  یسک  شرون  يارب  ادخ  دنکیم  تیاده  رون  رب  تسیرون  شتآ  ار  نآ  دشاب  هدرکن  ّسم  هچ  رگا  دشخب و  ییانشور 
(35  ) تسا اناد  يزیچ  همهب  ادخ  نامدرم و  يارب  ار  اهلثم  ادخ 

نادادـماب و اـهنآ  رد  ار  وا  رم  دـننکیم  حـیبست  شماـن  اـهنآ  رد  دوـش  هدرک  رکذ  دوـش و  هدرک  دـنلب  هـک  ادـخ  داد  نذا  هـک  ییاـههناخ  رد 
(36  ) ناهاگنابش

هک يزور  دـنراد  میب  ةاکز  نداد  زامن و  نتـشاداپ  رب  ادـخ و  رکذ  زا  یتخورف  دـیرخ و  هن  یناـگرزاب و  ار  ناـشیا  درادـیمن  زاـب  هک  ینادرم 
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(37  ) اههدید اهلد و  نآ  رد  ددرگیم 
نودـب دـهاوخیم  هک  ار  نآ  دـهدیم  يزور  ادـخ  دوخ و  مرک  زا  ار  ناشیا  دـهد  هدایز  دـندرک و  هچنآ  زا  رتهب  ادـخ  ار  ناشیا  دـهد  ازج  اـت 

(38  ) باسح
شتفاین ار  نآ  دـمآ  نوچ  ات  بآ  هنـشت  ار  نآ  درادـنپیم  هک  يراومه  نیمز  رد  تسا  یبارـس  نوچ  ناشاهرادرک  دـندش  رفاـک  هک  اـهنآ  و 

(39  ) باسح دوز  تسادخ  شباسح و  ار  وا  داد  مامت  سپ  شدزن  ار  ادخ  تفای  يزیچ و 
ناشیـضعب تسا  اهیکیرات  يربا  شیالاب  زا  یجوم  شیالاب  زا  دـشاب  هک  یجوم  ار  وا  دـشوپ  ورف  هک  قیمع  ییایرد  رد  ییاهیکیرات  نوچ  اـی 

دینادرگن هک  یسک  شدنیبب و  هک  تسین  کیدزن  ار  شتسد  درآ  نوریب  نوچ  یضعب  يالاب 
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(40  ) يرون چیه  ار  وا  رم  دشابن  سپ  يرون  شیارب  ادخ 
ار شزامن  هتسناد  قیقحتب  همه  اوه  رد  ناگداشگ  لاب  هدنرپ  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هکنآ  ار  وا  رم  دنکیم  حیبست  ادخ  هک  يدیدن  ایآ 

(41  ) دننکیم هچنآب  تسا  اناد  ادخ  ار و  شحیبست  و 
(42  ) تشگزاب تسادخ  يوسب  نیمز و  اهنامسآ و  یهاشداپ  تسار  ادخ  رم  و 

هک ار  ناراب  ینیبیم  سپ  هدنیآ  مه  يالاب  ار  نآ  دنادرگیم  سپ  ار  شنایم  دروآیم  مهارف  سپ  ار  يربا  دناریم  هتـسهآ  ادخ  هک  يدـیدن  ایآ 
دهاوخیم هک  ار  یسک  نآب  دناسریم  ررض  سپ  گرگت  زا  نآ  رد  دشاب  هک  ییاههوک  زا  نامـسآ  زا  دتـسرفیم  ورف  شنایم و  زا  دیآیم  نوریب 

(43  ) ار اهمشچ  دربب  شقرب  شبات  تسا  کیدزن  دهاوخیم  هک  یسک  زا  ار  نآ  دنادرگیم  و 
(44  ) ار اههدید  نابحاص  رم  تسا  یتربع  هنیآ  ره  نآ  رد  هک  یتسردب  ار  زور  بش و  ادخ  دنادرگیم 

ياپ و ودـب  دوریم  هار  هک  تسا  اهنآ  زا  یـضعب  شمکـشب و  دوریم  هار  هک  تسا  اـهنآ  زا  یـضعب  سپ  بآ  زا  ار  هدـبنج  ره  دـیرفآ  ادـخ  و 
(45  ) تسا اناوت  يزیچ  همه  رب  ادخ  هک  یتسردب  دهاوخیم  هچنآ  ادخ  دنیرفآیم  ياپ  راهچ  رب  دوریم  هار  هک  اهنآ  زا  یضعب 

(46  ) تسار هارب  دهاوخیم  هک  ار  نآ  دنکیم  تیاده  ادخ  نشور و  ياهتیآ  میداتسرف  هک  قیقحتب 
(47  ) نانمؤم اهنآ  دنشابن  نآ و  دعب  زا  ناشیا  زا  هراپ  دندرگیم  رب  سپ  میدرک  تعاطا  لوسرب و  ادخب و  میدروآ  نامیا  دنیوگیم  و 

(48  ) ناگدننک ضارعا  ناشیا  زا  هراپ  دنشاب  هاگ  نآ  ناشنایم  دنک  مکح  ات  شلوسر  ادخ و  يوسب  دنوش  هدناوخ  نوچ  و 
نارادربنامرف  وا  يوسب  دنیآ  یمه  ّقح  ار  ناشیا  رم  دشاب  دشاب  رگا  و 
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(49)

(50  ) ناراکمتس دنناشیا  اهنآ  هکلب  شلوسر  ناشیا و  رب  ادخ  دنک  روج  هک  دنسرتیم  ای  دندرک  ّکش  ای  ضرم  ناشاهلد  رد  دشاب  ایآ 
نآ میدرک و  تعاطا  میدینش و  دنیوگ  هک  ناشنایم  دنک  مکح  ات  شلوسر  ادخ و  يوسب  دنوش  هدناوخ  نوچ  نانمؤم  نخـس  دشابن  نیا  زج 

(51  ) ناراگتسر دنناشیا  هورگ 
(52  ) ناگدیسر دارمب  دنناشیا  هورگ  نآ  سپ  وا  زا  دزیهرپب  ادخ و  زا  دسرتب  ار و  شلوسر  ادخ و  دربنامرف  هک  ره  و 

یتعاط دیروخم  دنگوس  وگب  دنتفریم  نوریب  هنیآ  ره  ار  ناشیا  يدوب  هدومرف  رگا  هک  ناشاهدنگوس  نیرتتخـس  ادخب  دندرک  دای  دـنگوس  و 
(53  ) دینکیم هچنآب  تسهاگآ  ادخ  هک  یتسردب  فورعم  تسا 

تـسامش رب  هدش و  هدرک  راب  هچنآ  تسوا  رب  هک  تسین  نیا  زج  سپ  دننادرگ  يور  رگا  سپ  ار  لوسر  دیربنامرف  ار و  ادخ  دیربنامرف  وگب 
(54  ) راکشآ ندیناسر  رگم  لوسر  رب  تسین  دیبای و  هار  ار  وا  دینک  تعاطا  رگا  دیدش و  هدرک  راب  هچنآ 

هک نانچ  نیمز  رد  ار  ناشیا  درک  دهاوخ  هفیلخ  هنیآ  ره  هک  هتـسیاش  ياهراک  دندرک  امـش و  زا  دندیورگ  هک  ار  نانآ  ادخ  هدرک  هدـعو  و 
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هنیآ ره  ناشیا و  يارب  دیدنـسپ  هک  ار  ناشنید  ناشیا  يارب  درک  دـهاوخ  نّکمتم  هنیآ  ره  ناـشیا و  زا  شیپ  دـندوب  هک  ار  ناـنآ  درک  هفیلخ 
سپ نآ  زا  سپ  دـش  رفاک  هکنآ  ار و  يزیچ  نمب  دـنزاسن  کیرـش  ارم  دنتـسرپ  ینمیا  ناـشفوخ  دـعب  زا  ناـشیا  يارب  درک  دـهاوخ  لیدـبت 

(55  ) نامرف زا  ناگتفر  نوریب  اهنآ  دنناشیا 
(56  ) دیوش هدرک  محر  امش  هک  دشاب  ار  لوسر  دیربنامرف  ار و  ةاکز  دیهدب  ار و  زامن  دیرادیاپ  رب  و 

تشگزاب  ياجنآ  تسا  دب  هنیآ  ره  تسا و  شتآ  ناشیا  هاگیاج  نیمز و  رد  ناگدننک  زجاع  دندش  رفاک  هک  ار  نانآ  هّتبلا  رادنپم 
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(57)
زا مالتحا  ّدحب  دناهدیسرن  هک  نانآ  ناتاهنیمی و  دش  کلام  هک  نانآ  امـش  زا  دنهاوخ  يروتـسد  هک  دیاب  دیدروآ  نامیا  هک  یناسک  نآ  يا 

امش و رب  تسین  ار  امش  رم  تستروع  هس  نتفخ  زامن  دعب  زا  زور و  نایم  زا  ناتاههماج  دیهنیم  هک  یتقو  حبص و  زامن  زا  شیپ  راب  هس  امش 
ياناد ادخ  ار و  اهتیآ  امـش  رب  ادخ  دـنکیم  نایب  نینچمه  یـضعب  رب  ناتیـضعب  امـش  رب  دنـشاب  ناگدـندرک  اهنآ  زا  دـعب  یهانگ  ناشیا  رب  هن 

(58  ) تسا رادرک  تسرد 
ناشیا زا  شیپ  دندوب  هک  نانآ  دنتـساوخ  يروتـسد  هک  نانچ  مه  دنهاوخ  يروتـسد  دـیاب  سپ  غولب  ّدـحب  امـش  زا  ناکدوک  دنـسر  نوچ  و 

(59  ) تسا راکتسرد  ياناد  ادخ  ار و  شیاهتیآ  امش  يارب  ادخ  دنکیم  نایب  نینچمه 
ار و یتنیز  ناگدنزاس  رهاظ  ریغ  ار  ناشاههماج  دنهنب  هک  یهانگ  ناشیا  رب  تسین  سپ  ار  یجیوزت  دنرادن  دـیما  هک  ینانز  زا  ناگتـسشن  و 

(60  ) تساناد ياونش  ادخ  ار و  ناشیا  رم  تسا  رتهب  دنیوج  تّفع  هکنیا 
ای ناتناردـپ  ياههناخ  ای  ناتاههناخ  زا  دـیروخب  هک  ناتاهدوخ  رب  هن  یهانگ و  راـمیب  رب  هن  یهاـنگ و  گـنل  رب  هن  یهاـنگ و  روک  رب  تسین 

ناتاهولاخ ياههناخ  ای  ناتاههّمع  ياههناخ  ای  ناتاهومع  ياههناخ  ای  ناتنارهاوخ  ياههناخ  ای  ناتناردارب  ياههناخ  ای  ناـتناردام  ياـههناخ 
هک  یهانگ  امش  رب  تسین  ناتناتسود  ای  ار  نآ  ياهدیلک  دیدش  کلام  هکنآ  ای  ناتاههلاخ  ياههناخ  ای 
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هزیکاپ تکرب  اب  ادخ  دزن  زا  یندرک  مالـس  ناتاهدوخ  رب  دینک  مالـس  سپ  اههناخ  رد  دیوش  لخاد  نوچ  سپ  ادج  ادـج  ای  مه  اب  دـیروخب 

(61  ) لقعب دیبایرد  امش  هک  دشاب  ار  اهتیآ  امش  يارب  ادخ  دنکیم  نایب  نینچمه 
يروتسد هک  یتقو  ات  دنوریمن  هدنروآ  عمج  يراک  رب  وا  اب  دنـشاب  نوچ  شلوسر و  ادخب و  دندیورگ  هک  دننانآ  نانمؤم  هک  تسین  نیا  زج 

دنهاوخ يروتـسد  نوچ  سپ  شلوسر  ادخب و  دنورگیم  هک  دننانآ  هورگ  نآ  وت  زا  دنهاوخ  يروتـسد  هک  نانآ  هک  یتسردب  وا  زا  دـنهاوخ 
ادـخ هک  یتسردـب  ادـخ  زا  ناشیا  يارب  هاوخ  شزرمآ  ناـشیا و  زا  یهاوخ  هک  ار  نآ  رم  هد  يروتـسد  سپ  ناـشاهراک  یـضعب  يارب  وت  زا 

(62  ) تسنابرهم هدنزرمآ 
زا هتـسهآ  هتـسهآ  دنوریم  هک  ار  نانآ  ادخ  دنادیم  تقیقحب  ار  یخرب  امـش  زا  یخرب  ندناوخ  نوچ  ناتنایم  ار  لوسر  ندناوخ  دینادرگم  ال 

یباذـع ار  ناشیا  دـسرب  ای  یئالب  ار  ناشیا  دـسرب  هک  شنامرف  زا  دـنزرویم  تفلاـخم  هک  ناـنآ  دنـسرتب  دـیاب  سپ  نتفرگ  هاـنپ  هار  زا  اـمش 
(63  ) كاندرد

هدینادرگرب هک  يزور  دنیآ و  رب  امـش  ار  هچنآ  دنادیم  تقیقحب  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  تسار  ادخ  رم  هک  یتسردب  دیـشاب  هاگآ 
(64  ) تساناد زیچ  همهب  ادخ  دندرک و  هچنآب  ار  ناشیا  دهدیم  ربخ  سپ  وا  يوسب  دنوشیم 

ۀیّکم یه  ۀیآ و  نوعبس  عبس و  ناقرفلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
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(1  ) هدنهد میب  ار  نایملاع  رم  دشاب  هدوب  ات  شاهدنب  رب  ار  لطاب  زا  ّقح  هدننک  ادج  داتسرف  ورف  هکنآ  دمآ  نوزفا 

ریدقت سپ  ار  زیچ  همه  دیرفآ  یهاشداپ و  رد  يزابنا  ار  وا  رم  دوبن  يدنزرف و  تفرگن  ارف  نیمز و  اهنامـسآ و  یهاشداپ  تسار  وا  رم  هکنآ 
(2  ) یندرک ریدقت  شدرک 

یتعفنم و هن  يررـض و  ناشاهدوخ  يارب  دنـشابیمن  کلام  دنوشیم و  هدیرفآ  اهنآ  ار و  يزیچ  دننیرفایمن  هک  یناهلا  وا  ریغ  زا  دـنتفرگ  ارف  و 
(3  ) ار يرشح  هن  ار و  یگدنز  هن  ار و  یگرم  دنشابیمن  کلام 

تقیقحب سپ  نارگید  یهورگ  نآ  رب  ار  وا  دـنداد  يراـی  ار و  نآ  تفاـب  رب  هک  یغورد  رگم  نآ  تـسین  دـندش  رفاـک  هـک  ناـنآ  دـنتفگ  و 
ار یلطاب  ار و  یمتس  دندمآ 

(5  ) هاگنابش دادماب و  وا  رب  دوشیم  هدناوخ  ار  نآ  سپ  ار  نآ  دیناسیون  هک  تسا  ناینیشیپ  ياههناسفا  دنتفگ  و 
(6  ) نابرهم هدنزرمآ  دشاب  وا  هک  یتسردب  نیمز  اهنامسآ و  رد  ار  ناهنپ  دنادیم  هکنآ  ار  نآ  داتسرف  ورف  وگب 

میب وا  اب  دـشاب  سپ  هتـشرف  واب  دـشن  هداتـسرف  ورف  ارچ  اهرازاب  رد  دوریم  هار  ار و  یندروخ  دروخیم  هک  ار  لوسر  نیا  رم  تسیچ  دـنتفگ  و 
(7  ) هدننک

دینکیمن يوریپ  هک  ناملاظ  دنتفگ  نآ و  زا  دشاب  هدروخیم  هک  یناتـسوب  ار  وا  رم  دشابیمن  ارچ  ای  یجنگ  وا  يوسب  دوشیمن  هتخادـنا  ارچ  ای 
(8  ) هدش هدرک  رحس  ار  يدرم  رگم 

(9  ) یهار تفای  دنناوتیمن  سپ  دندش  هارمگ  سپ  اهلثم  وت  يارب  دندز  هنوگچ  نیبب 
اهرهن اهنآ  ریز  زا  دوریم  هک  ییاهتشهب  نآ  زا  رتهب  وت  يارب  دنادرگ  دهاوخ  رگا  هکنآ  دمآ  نوزفا 
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(10  ) اهرصق وت  يارب  دزاسیم  و 

(11  ) نازوس شتآ  ار  تمایق  درک  بیذکت  هکنآ  يارب  میدرک  هدامآ  ار و  تمایق  دندومن  بیذکت  هکلب 
(12  ) ار شورخ  مشخ و  شوج  ار  نآ  رم  دنونش  رود  ییاج  زا  ار  ناشیا  دننیب  نوچ 

(13  ) ار كاله  اجنآ  رد  دنناوخیم  ناگدش  هدرک  نیرق  گنت  ياج  نآ  زا  دنوش  هدنکفا  نوچ  و 
(14  ) رایسب كاله  دیناوخب  ار و  دحاو  كاله  زورما  دیناوخم 

(15  ) تشگزاب شاداپ و  ار  ناشیا  رم  دشاب  ناراکزیهرپ  دندش  هدرک  هدعو  هک  ینادواج  تشهب  ای  تسا  رتهب  نیا  ایآ  وگب 
(16  ) هدش هتساوخ  هدعو  تراگدرورپ  رب  دشاب  ناینادواج  دنهاوخیم  هچنآ  نآ  رد  تسارناشیا  رم 

مگ دوخ  ناشیا  ای  نانیا  ارم  ناگدنب  دیدرک  هارمگ  امـش  ایآ  دیوگ  سپ  ادـخ  ریغ  زا  دنتـسرپیم  هچنآ  ار و  ناشیا  دـننک  رـشح  هک  يزور  و 
(17  ) ار هار  دندرک 

شومارف ات  ار  ناشناردپ  ار و  ناشیا  يدرک  بایماک  نکیل  ناتـسود و  زا  وت  ریغ  زا  میریگ  ارف  هک  ار  ام  رم  راوازـس  دشابن  وت  یهّزنم  دـنتفگ 
(18  ) هابت یهورگ  دندوب  ار و  رکذ  دندرک 

وا میناشچیم  امش  زا  دنک  متس  هک  ره  یندرک و  يرای  هن  یندینادرگ و  دنناوتن  سپ  دییوگیم  هچنآب  ار  امـش  دندومن  بیذکت  قیقحتب  سپ 
(19  ) گرزب یباذع  ار 

ار ناتیـضعب  میدـینادرگ  اهرازاب و  رد  دـنتفریم  هار  یندروخ و  دـندروخیم  هنیآ  ره  ناشیا  هکنآ  رگم  نـالوسر  زا  وت  زا  شیپ  میداتـسرفن  و 
(20  ) انیب وت  راگدرورپ  دشاب  دینکیم و  ربص  ایآ  شیامزآ  هیام  یضعب  يارب 

دنرادیمن دیما  هک  نانآ  دنتفگ  و 
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دّرمت ناشاهـسفن و  رد  دـندش  بلط  هدایز  قیقحتب  ار  نامراگدرورپ  مینیبیمن  ارچ  ای  هکئـالم  اـم  رب  دـشن  هداتـسرف  ورف  ارچ  ار  اـم  تاـقالم 

(21  ) گرزب يدّرمت  دندرک 
(22  ) عونمم یمارح  دنیوگیم  ناراکهانگ و  يارب  نینچ  زور  یتراشب  تسین  ار  ناگتشرف  دننیب  هک  يزور 

(23  ) هدنکارپ اوه  رد  هّرذ  ار  وا  میدینادرگ  سپ  رادرک  زا  دندرک  هچنآ  يوسب  میدش  هّجوتم  و 
(24  ) شیاسآ ياج  ۀهج  زا  دنرتبوخ  رارق و  ياج  هار  زا  دنرتهب  نینچ  يزور  تشهب  لها 

(25  ) ینداتسرف ورف  ار  هکئالم  میتسرف  ورف  رباب و  نامسآ  دفاکشیم  هک  يزور  و 
(26  ) راوشد نارفاک  رب  يزور  دشاب  ار و  هدنیاشخب  يادخ  رم  تسا  ّقح  نینچ  زور  یهاشداپ 

(27  ) ار هار  لوسر  اب  مدوب  هتفرگ  ارف  شاک  يا  دیوگیم  شتسد  ود  رب  ملاظ  دزگیم  نادندب  هک  يزور  و 
(28  ) تسود ار  نالف  مدوب  هتفرگن  شاک  ياو  يا 

(29  ) هدنراذگ ورف  ار  ناسنا  رم  میجر  وید  دشاب  ارم و  دمآ  هکنآ  زا  دعب  رکذ  زا  ارم  دینادرگ  مگ  قیقحتب 
(30  ) كورتم ار  نآرق  نیا  دنتفرگ  نم  موق  هک  یتسردب  نم  راگدرورپ  يا  لوسر  نآ  تفگ  و 

(31  ) هدنهد يرای  هدنیامن و  هار  وت  راگدرورپ  دشاب  سب  ناراکهانگ و  زا  ار  ینمشد  ّیبن  ره  يارب  میدینادرگ  نینچمه  و 
شمیداتـسرف ّینأتب  ارت و  لد  نآب  میراد  تباث  ات  نینچمه  هعفد  کی  همه  نآرق  وا  رب  دشن  هداتـسرف  ورف  ارچ  دندش  رفاک  هک  نانآ  دنتفگ  و 

(32  ) ینداتسرف ّینأتب 
نایب  هار  زا  رتبوخ  ّقحب و  ار  وت  میدروآ  هکنآ  رگم  یلثم  ارت  دندرواین  و 
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(33)

(34  ) هار ۀهج  زا  دنرتمک  ياج و  ۀهج  زا  دنرتدب  اهنآ  خزود  يوسب  ناشاهور  رب  دنوشیم  هدرک  رشح  هک  نانآ 
(35  ) ریزو ار  نوراه  شردارب  وا  اب  میدینادرگ  ۀیروت و  ار  یسوم  میداد  قیقحتب  و 

(36  ) یندرک كاله  ار  ناشیا  میدرک  كاله  سپ  ار  ام  ياهتیآ  دندرک  بیذکت  هک  یموق  نآ  يوسب  ات  ود  امش  دیورب  میتفگ  سپ 
يارب میدرک  هداـمآ  یتـیآ و  ناـمدرم  يارب  زا  ار  ناـشیا  میدـینادرگ  ناـشمیدرک و  قرغ  ار  نـالوسر  دـندرک  بیذـکت  نوچ  حوـن  موـق  و 

(37  ) كاندرد یباذع  ناراکمتس 
(38  ) رایسب اهنآ  نایم  ياهنرق  ار و  ّسر  باحصا  ار و  دومث  ار و  داع  و 

(39  ) یندرک تسین  میدرک  تسین  ار  همه  اهلثم و  نآ  يارب  میدز  ار  همه  و 
(40  ) ار رشح  دنرادیمن  دیما  هک  دنشاب  هکلب  ار  نآ  دننیب  هب  هک  دندوبن  سپ  ایآ  دب  ناراب  دش  هدیناراب  هک  هیرق  رب  دنتشذگ  قیقحتب  و 

(41  ) لوسر ادخ  تخیگنا  رب  هکنآ  تسنیا  ایآ  ءازهتساب  رگم  تدنریگیمن  ارت  دننیب  نوچ  و 
دننادب هک  دشاب  دوز  اهنآ و  رب  میدوب  هدرک  ربص  هک  دوب  نآ  هن  رگا  نامناهلا  زا  طلغب  ار  ام  دننادرگب  هنیآ  ره  هک  دوب  کیدزن  هک  یتسردب 

(42  ) هار رد  رتهتشگمگ  تسیک  هک  ار  باذع  دننیبیم  هک  یتقو 
(43  ) لیکو وا  رب  یشاب  وت  سپ  ایآ  دوخ  سفن  شهاوخ  ار  شهلا  تفرگ  هکنآ  يدید  ایآ 

(44  ) هار رد  دنرتهتشگمگ  ناشیا  هکلب  نایاپ  راهچ  لثم  رگم  ناشیا  دنتسین  لقعب  دنباییم  ای  دنونشیم  ناشیا  رتشیب  هک  يرادنپ  ای 
میدینادرگ  سپ  نکاس  ار  نآ  دوب  هدینادرگ  هنیآ  ره  دوب  هتساوخ  رگا  ار و  هیاس  دینادرگ  نهپ  هنوگچ  تراگدرورپ  يوسب  يدیدن  ایآ 
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(45  ) لیلد نآ  رب  ار  باتفآ 
(46  ) ناسآ ینتفرگ  ارف  دوخ  يوسب  ار  نآ  میتفرگ  ارف  سپ 

(47  ) نتخیگنارب ار  زور  دینادرگ  شیاسآ و  ار  باوخ  ششوپ و  ار  بش  امش  يارب  دینادرگ  هکنآ  تسوا  و 
(48  ) هدننادرگ كاپ  یبآ  نامسآ  زا  میداتسرف  ورف  شتمحر و  تسد  ود  نایم  تراشب  ار  اهداب  داتسرف  هکنآ  تسوا  و 

(49  ) رایسب نامدرم  ار و  نایاپ  راهچ  میدیرفآ  هچنآ  زا  شمیناشایب  ار و  هدرم  هدلب  نآب  مینک  ایحا  ات 
(50  ) ار یساپسان  رگم  نامدرم  رثکا  دندومن  ابا  سپ  دنریگ  دنپ  ات  ناشنایم  ار  نآ  میدینادرگ  رّرکم  قیقحتب  و 

(51  ) ار هدنهد  میب  هیرق  ره  رد  میدوب  هتخیگنا  رب  هنیآ  ره  میدوب  هتساوخ  رگا  و 
(52  ) گرزب يداهج  نآرقب  ناشیا  اب  نک  داهج  ار و  نارفاک  نکم  تعاطا  سپ 

یعنام یلیاـح و  اـهنآ  ناـیم  دـینادرگ  روش و  رایـسب  تسیروش  نیا  نیریـش و  رایـسب  تسنیریـش  نیا  ار  اـیرد  ود  تخیمآ  مهب  هک  تسوا  و 
(53  ) عنم بحاص 

(54  ) اناوت وت  راگدرورپ  دشاب  يدنویپ و  يداژن و  شدینادرگ  سپ  ار  یناسنا  بآ  زا  دیرفآ  هکنآ  تسوا  و 
(55  ) تشپ مه  شراگدرورپ  رب  رفاک  دشاب  ار و  ناشیا  دناسریم  تّرضم  هن  ار و  ناشیا  دهدیم  تعفنم  هن  ار  هچنآ  ادخ  ریغ  زا  دنتسرپیم  و 

(56  ) هدننک میب  هدنهد و  هدژم  رگم  ارت  میداتسرفن  و 
(57  ) یهار شراگدرورپ  يوسب  دریگارف  هک  تساوخ  هکنآ  زج  يدزم  چیه  نآ  رب  امش  زا  مهاوخیمن  وگب 

(58  ) هاگآ شناگدنب  ناهانگب  وا  دشاب  سب  شدمحب و  يوگ  حیبست  دریمیمن و  هک  هدنز  يادخ  رب  نک  لّکوت  و 
تسا  ود  نآ  نایم  هچنآ  ار و  نیمز  اهنامسآ و  دیرفآ  هکنآ 
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(59  ) ار یهاگآ  نآ  زا  سرپب  سپ  هدنشخب  دنوادخ  شرع  رب  دش  يوتسم  سپ  زور  شش  رد 

ام و ییامرفیم  هچنآ  رم  مینک  هدجـس  ایآ  نمحر  تسیچ  دنیوگ و  ار  هدنـشخب  يادخ  رم  دینک  هدجـس  هک  ار  ناشیا  رم  دـش  هتفگ  نوچ  و 
(60  ) ترفن ار  ناشیا  دوزفا 

(61  ) هدنهد رون  یهام  یغارچ و  نآ  رد  دینادرگ  اهجرب و  نامسآ  رد  دینادرگ  هکنآ  دمآ  نوزفا 
(62  ) اریراذگرکش تساوخ  ای  دریگ  دنپ  تساوخ  هکنآ  يارب  هدنیآ  مه  یپ  زا  ار  زور  بش و  دینادرگ  هک  تسوا  و 

(63  ) یمالس دنیوگ  نانادان  ار  ناشیا  دنک  باطخ  نوچ  یگتسهآ و  مارآب و  نیمز  رب  دنوریم  هک  نانآ  هدنشخب  يادخ  ناگدنب  و 
(64  ) ناگدننک هدجس  ناشراگدرورپ  يارب  دنرآیم  زورب  بش  هک  نانآ  و 

(65  ) مزال دشاب  شباذع  هک  یتسردب  ار  خزود  باذع  ام  زا  نادرگب  ام  راگدرورپ  دنیوگیم  هک  نانآ  ناگداتسیا و  يارب  و 
(66  ) ماقم هاگرارق و  هار  زا  تسا  دب  نآ  هک  یتسردب 

(67  ) یلادتعا نآ  نایم  دشاب  دنریگن و  گنت  دنیامنن و  فارسا  دننک  قافنا  نوچ  هک  نانآ  و 
نآ دنکیم  هک  یـسک  دننکیمن و  انز  ّقحب و و  رگم  ادخ  دینادرگ  مارح  هک  ار  ینت  دنـشکیمن  ار و  رگید  یهلا  ادخ  اب  دنناوخیمن  هک  نانآ  و 

(68  ) ار تبوقع  دباییم  ار 
(69  ) راوخ نآ  رد  دشابیم  دیواج  تمایق و  زور  باذع  رد  ار  وا  دنکیم  فعاضم 

نابرهم هدنزرمآ  ادخ  دشاب  اهیبوخب و  ار  ناشاهیدب  ادخ  دنکیم  لدب  اهنآ  سپ  ار  هتـسیاش  راک  درک  دیورگ و  دومن و  تشگزاب  هکنآ  رگم 
(70)

ادخ يوسب  دیامنیم  تشگ  زاب  وا  هک  یتسردب  سپ  یکین  درک  دومن و  هبوت  هکنآ  و 
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(71  ) ینتشگزاب

(72  ) نامیرک دنرذگب  وغلب  دنرذگب  نوچ  ار و  لطاب  دنوشیمن  رضاح  هک  نانآ  و 
(73  ) ناروک نارک و  اهنآ  رب  دنتفین  رب  ناشراگدرورپ  ياهتیآب  دنوش  هداد  دنپ  نوچ  هک  نانآ  و 

(74  ) اوشیپ ناراکزیهرپ  يارب  ام  نادرگب  اهمشچ و  شیاسآ  نامنادنزرف  ناماهتفج و  زا  ار  ام  شخبب  ام  راگدرورپ  دنیوگیم  هک  نانآ  و 
(75  ) ار مالس  ریخ و  ياعد  نآ  رد  دنوشیم  هدیناسر  دندرک و  ربص  هچنآ  ببسب  دنلب  هجرد  دنوشیم  هداد  ازج  اهنآ 

(76  ) ماقم هاگمارآ و  هار  زا  تسبوخ  نآ  رد  ناینادواج 
مزال دوشیم  يدوزب  سپ  دیدرک  بیذکت  قیقحتب  سپ  امش  ياعد  دشابن  رگا  مراگدرورپ  ار  امـش  دهن  ردق  نزو و  ردق  هچ  دنک و  هچ  وگب 

(77)

ۀّیّکم یه  ۀیآ و  نورشع  نامث و  ناتئام و  ءارعشلا  ةروس 

نآرق 376  همجرت 
نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 

(2  ) تسا هدننک  حضاو  باتک  ياهتیآ  نیا 
(3  ) نانمؤم دنوشن  هکنآ  رهب  زا  ار  تدوخ  هدننک  كاله  یشاب  هک  دیاش 

(4  ) ناگدننک عوضخ  ار  نآ  رم  ناشاهندرگ  ددرگ  سپ  یتیآ  نامسآ  زا  ناشیا  رب  میتسرف  ورف  میهاوخ  رگا 
(5  ) ناگدننادرگ يور  نآ  زا  دنشاب  هکنآ  رگم  هدش  هدروآ  دیدب  ون  هدنشخب  يادخ  زا  يرکذ  چیه  ار  ناشیا  دیآیمن  و 

(6  ) دندرگیم ءازهتسا  نآب  دندوب  هچنآ  رابخا  ار  ناشیا  دیایب  هک  دشاب  دوز  سپ  دندومن  بیذکت  قیقحتب  سپ 
یفنص  ره  زا  نآ  رد  میدینایور  نادنچ  هک  نیمز  يوسب  دندیدن  ایآ 
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(7  ) وکین

(8  ) ناگدنورگ ناشرثکا  دنشابن  تسا و  یتیآ  هنیآ  ره  نآ  رد  هک  یتسردب 
(9  ) نابرهم بلاغ  تسوا  هنیآ  ره  وت  راگدرورپ  هک  یتسردب  و 

(10  ) ناراکمتس هورگ  يوسب  ورب  هک  ار  یسوم  وت  راگدرورپ  درک  درک  ادن  هک  یماگنه  و 
(11  ) دیزیهرپ یمن  ایآ  نوعرف  موق 

(12  ) ارم دننک  بیذکت  هک  مسرتیم  نم  هک  یتسردب  نم  راگدرورپ  تفگ 
(13  ) نوراه يوسب  تسرفب  سپ  منابز  دیاشگیمن  ماهنیس و  دوشیم  گنت  و 

(14  ) ارم دنشکب  هک  مسرتیم  سپ  یهانگ  نم  رب  تسارناشیا  رم  و 
(15  ) ناگدنونش امش  اب  میئام  هک  یتسردب  ام  ياهتیآب  ات  ود  امش  دیورب  سپ  تسا  نینچ  هن  تفگ 

(16  ) نایناهج راگدرورپ  لوسر  میئام  هک  یتسردب  دنتفگ  سپ  ار  نوعرف  دندمآ  سپ 
(17  ) ار لیئارسا  ینب  ام  اب  تسرفب  هک 

(18  ) اهلاس ترمع  زا  ام  نایم  رد  نازرک  يدنام  كدوک و  دوخ  نایم  رد  ار  وت  میدیرورپن  ایآ  تفگ 
(19  ) ناساپسان زا  ییوت  يدرک و  هک  ار  تاهدرک  يدرک  و 
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(20  ) ناهارمگ زا  مدوب  نم  هاگ و  نآ  ار  نآ  مدرک  تفگ 
(21  ) نالسرم زا  ارم  دینادرگ  مکح و  مراگدرورپ  ارم  دیشخب  سپ  امش  زا  مدیسرت  نوچ  امش  زا  متخیرگ  سپ 

(22  ) ار لیئارسا  ینب  يدینادرگ  هدنب  هک  نم  رب  ار  نآ  یهنیم  ّتنم  هک  تسا  یتمعن  نیا  و 
(23  ) نایناهج راگدرورپ  تسیچ  نوعرف و  تفگ 

(24  ) ناگدننک نیقی  دیتسه  رگا  تسا  اهنآ  نایم  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  راگدرورپ  تفگ 
(25  ) دیونشیمن ایآ  شنوماریپ  دندوب  هک  ار  نانآ  رم  تفگ 

(26  ) دنناینیشیپ هک  امش  ناردپ  راگدرورپ  امش و  راگدرورپ  تفگ 
هک  یتسردب  تفگ 
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(27  ) تسا هناوید  هنیآ  ره  امش  يوسب  دش  هداتسرف  هک  امش  لوسر 

(28  ) لقعب دیباییم  هک  دیتسه  رگا  تسا  ود  نآ  نایم  رد  هچنآ  برغم و  قرشم و  راگدرورپ  تفگ 
(29  ) ناگدش هدرک  نادنز  زا  هّتبلا  ارت  دینادرگ  مهاوخ  هنیآ  ره  نم  زج  یهلا  یتفرگ  ارف  رگا  هنیآ  ره  تفگ 

(30  ) نشور يزیچ  ارت  مروآ  هچ  رگا  ایآ  تفگ 
(31  ) نایوگتسار زا  یتسه  رگا  ار  نآ  روایب  سپ  تفگ 

(32  ) راکشآ ییاهدژا  دوب  نآ  هاگ  نآ  سپ  ار  شیاصع  تخادنا  سپ 
(33  ) ار ناگدننک  هاگن  رم  ینارون  دیفس  دومن  نآ  هاگ  نآ  سپ  ار  شتسد  دروآ  رب  و 

(34  ) اناد تسیرگوداج  هنیآ  ره  نیا  هک  یتسردب  شنوماریپ  دندوب  هک  ار  تعامج  نآ  رم  تفگ 
(35  ) دیئامرفیم هچ  سپ  شرحسب  ناتنیمز  زا  ار  امش  دنک  نوریب  هک  دهاوخیم 

(36  ) ار ناگدنروآ  عمج  اهرهش  رد  تسرفب  ار و  شردارب  ار و  وا  دیراد  زاب  دنتفگ 
(37  ) اناد يرحاس  ره  ارت  دنرایب  هک 

(38  ) مولعم يزور  هاگدعو  يارب  نارحاس  دندش  هدرک  عمج  سپ 
(39  ) ناگدننک عامتجا  دیتسه  امش  هک  ایآ  ار  نامدرم  رم  دش  هتفگ  و 

(40  ) نابلاغ ناشیا  دنشاب  رگا  ار  نارحاس  مینک  يوریپ  ام  هک  دشاب 
(41  ) نابلاغ ام  میشاب  رگا  يدزم  ار  ام  رم  دشاب  هک  یتسردب  ایآ  هک  ار  نوعرف  رم  دنتفگ  نارحاس  دندمآ  نوچ  سپ 

(42  ) ناکیدزن زا  هنیآ  ره  هاگ  نآ  دیئامش  هک  یتسردب  يرآ و  تفگ 
(43  ) هدنزادنا دیئامش  ار  هچنآ  دیزادنیب  یسوم  ار  ناشیا  رم  تفگ 

(44  ) ناگدننک هبلغ  میئام  هنیآ  ره  ام  هک  یتسردب  نوعرف  تّزعب  دنتفگ  ار و  ناشاهاصع  ار و  ناشاهنامسیر  دنتخادنا  سپ 
(45  ) غوردب دندومنیم  ار  هچنآ  دوب  ریم  نآ  هاگ  نآ  سپ  ار  شیاصع  یسوم  تخادنا  سپ 

(46  ) ناگدننک هدجس  نارحاس  دندش  هدنکفا  رد  سپ 
راگدرورپب میدیورگ  دنتفگ 

343 ص : نآرق ، همجرت 
(47  ) نایناهج

(48  ) نوراه یسوم و  راگدرورپ 
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رحس ار  امش  تسا  هتخومآ  هک  تسا  امش  گرزب  نآ  هک  یتسردب  ار  امش  مهد  يروتـسد  هکنآ  زا  شیپ  ار  وا  رم  دیدروآ  نامیا  ایآ  تفگ 
ار امـش  درک  مهاوخ  رادب  هنیآ  ره  رگدکی و  فالخ  زا  ار  ناتاهاپ  ار و  ناتاهتـسد  دیرب  مهاوخ  هنیآ  ره  دینادب  هک  دشاب  دوز  هنیآ  ره  سپ 

(49  ) همه
(50  ) میناگدننک تشگزاب  نامراگدرورپ  يوسب  ام  هک  یتسردب  یکاب  تسین  دنتفگ 

(51  ) راضح اب  نوعرف  موق  زا  نانمؤم  لّوا  میتسه  هک  ار  نامناهانگ  ام  راگدرورپ  ار  ام  دزرمایب  هک  میراد  عمط  ام  هک  یتسردب 
(52  ) ناگدش هتفر  یپ  زا  دیئامش  هک  یتسردب  ارم  ناگدنب  ربب  بشب  هک  یسومب  میدرک  یحو  و 

(53  ) ناگدننک عمج  اهرهش  رد  نوعرف  داتسرف  سپ 
(54  ) كدنا دنشاب  هقرف  هنیآ  ره  اهنیا  هک  یتسردب 

(55  ) دنناگدنروآ مشخب  ار  ام  رم  هنیآ  ره  ناشیا  هک  یتسردب  و 
(56  ) ناگدنراد مرخ  ای  ناگدامآ  میاهمه  ام  هک  یتسردب  و 

(57  ) اهراس همشچ  اهناتسوب و  زا  ناشمیدرک  نوریب  سپ 
(58  ) بوخ ياج  اهجنگ و  و 

(59  ) لیئارسا ینب  هب  ار  نآ  میداد  ثاریمب  نینچمه و 
(60  ) ناگتفایرد عولط  ناشیا  دنتفر  یپ  زا  سپ 

(61  ) میناگدش هتفایرد  هنیآ  ره  ام  هک  یتسردب  یسوم  باحصا  دنتفگ  تعامج  ود  نآ  ار  رگدکی  دندید  نوچ  سپ 
(62  ) دیامن هار  يدوزب  مراگدرورپ  تسا  نم  اب  هک  یتسردب  تسا  نینچ  هن  تفگ 

(63  ) گرزب یهوک  نوچ  هراپ  ره  دوب  سپ  دروخ  فاکش  سپ  ار  ایرد  تیاصعب  نزب  هک  یسوم  يوسب  میدرک  یحو  سپ  ارم 
(64  ) ار نارگید  اجنآ  میدرک  عمج  و 

(65  ) همه دوب  وا  اب  هک  ره  ار و  یسوم  میداد  تاجن  و 
(66  ) ار نارگید  میدرک  قرغ  سپ 

(67  ) ناگدنورگ ناشرثکا  دنشابن  تسا و  یتیآ  هنیآ  ره  نآ  رد  هک  یتسردب 
تسوا  هنیآ  ره  وت  راگدرورپ  هک  یتسردب  و 

344 ص : نآرق ، همجرت 
(68  ) نابرهم بلاغ 

(69  ) ار میهاربا  ربخ  ناشیا  رب  ناوخ  رب  و 
(70  ) دیتسرپیم هچ  هک  ار  شموق  ارش و  ردپ  رم  تفگ  هک  یماگنه 

(71  ) شتسرپ نامیقم  زور  مامت  ار  اهنآ  رم  میدرگیم  سپ  ار  یناتب  میتسرپیم  دنتفگ 
(72  ) دینکیم اعد  هک  یماگنه  امش  زا  دنونشیم  ایآ  تفگ 

(73  ) دنناسریم ررض  ای  ار  امش  دنهدیم  عفن  ای 
(74  ) دندرکیم نینچمه  هک  ار  نامناردپ  میتفای  هکلب  دنتفگ 

(75  ) دیتسرپیم دیتسه  هک  ار  هچنآ  دیاهدید  ایآ  تفگ 
(76  ) دنناینیشیپ هک  ناتناردپ  امش و 

(77  ) نایناهج راگدرورپ  زج  ارم  دننمشد  ناشیا  هک  یتسردب  سپ 
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(78  ) ارم دنک  تیاده  وا  سپ  ارم  دیرفآ  هکنآ 
(79  ) ارم دناماشآیم  ارم و  دناروخیم  وا  هکنآ  و 

(80  ) ارم دهدیم  افش  وا  سپ  موش  رامیب  نوچ  و 
(81  ) ارم دنکیم  هدنز  سپ  ارم  دناریمیم  هکنآ  و 

(82  ) ازج زور  مناهانگ  ارم  دزرمایب  هک  مراد  عمط  هکنآ  و 
(83  ) ناگتسیاشب ارم  ناسر  رد  یمکح و  ارم  نک  اطع  نم  راگدرورپ 

(84  ) نارخآ رد  یتسار  نابز  ارم  رم  نادرگب  و 
(85  ) تمعن زان و  اب  تشهب  ناثراو  زا  ارم  نادرگب  و 

(86  ) ناهارمگ زا  دوب  وا  هک  یتسردب  ارم  ردپ  زرمایب  و 
(87  ) دنوشیم هتخیگنا  رب  هک  يزور  ارم  نادرگم  اوسر  و 

(88  ) نارسپ هن  لام و  دهدیمن  عفن  هک  يزور 
(89  ) تسرد یلد  اب  ار  ادخ  دمآ  هک  یسک  رگم 

(90  ) ناراکزیهرپ يارب  تشهب  دش  هدینادرگ  کیدزن  و 
(91  ) ناهارمگ يارب  زا  خزود  دش  رهاظ  و 

(92  ) دیدیتسرپیم دیدوب  هچنآ  تساجک  هک  ار  ناشیا  رم  دش  هتفگ  و 
ار امش  دننکیم  يرای  ایآ  ادخ  ریغ  زا 

345 ص : نآرق ، همجرت 
(93  ) دنهدیم يرای  ای 

(94  ) ناهارمگ ناشیا و  نآ  رد  دنوش  هدنکفا  يورب  سپ 
(95  ) همه ناطیش  ياهرگشل  و 

(96  ) دندرکیم تموصخ  نآ  رد  ناشیا  دنتفگ و 
(97  ) راکشآ یهارمگ  رد  ام  میدوب  هنیآ  ره  هک  مسق  ادخب 

(98  ) نایناهج راگدرورپ  اب  ار  امش  میدرکیم  ربارب  هک  یماگنه 
(99  ) ناراکهانگ رگم  ار  ام  دندرکن  هارمگ  و 

(100  ) ناگدننک تعافش  چیه  ار  ام  دشابن  سپ 
(101  ) کیدزن یتسود  هن  و 

(102  ) ناگدنورگ زا  میدشیم  سپ  یتشگزاب  ار  ام  رم  يدوب  شاک  سپ 
(103  ) نانمؤم ناشرثکا  دشابن  تسا و  یتیآ  هنیآ  ره  نآ  رد  هک  یتسردب 

(104  ) نابرهم بلاغ  تسوا  وت  راگدرورپ  هک  یتسردب  و 
(105  ) ار ناگداتسرف  حون  موق  دندرک  بیذکت 

(106  ) دیزیهرپیمن ایآ  حون  ناشیا  ردارب  ار  ناشیا  رم  تفگ  نوچ 
(107  ) منیما یلوسر  ار  امش  رم  نم  هک  یتسردب 

(108  ) ارم دیربنامرف  ادخ و  زا  دیسرتب  سپ 
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(109  ) نایملاع راگدرورپ  رب  رگم  مدزم  تسین  يدزم  چیه  نآ  رب  امش  زا  مهاوخیمن  و 
(110  ) ارم دینک  تعاطا  ادخ و  زا  دیزیهرپب  سپ 

(111  ) ناگیامورف ارت  دندرک  يوریپ  ارت و  رم  میروایب  نامیا  ایآ  دنتفگ 
(112  ) دننکیم هک  دنتسه  هچنآب  مشناد  تسین  تفگ و 
(113  ) دیناد رگا  مراگدرورپ  رب  رگم  ناشباسح  تسین 

(114  ) ناگدنورگ هدننار  نم  متسین  و 
(115  ) اراکشآ هدنهد  میب  رگم  نم  مشابن 

(116  ) ناگدش راسگنس  زا  دش  یهاوخ  هنیآ  ره  حون  يا  يداتسیا  هن  زاب  رگا  هنیآ  ره  دنتفگ 
(117  ) ارم دندرک  بیذکت  نم  موق  هک  یتسردب  نم  راگدرورپ  تفگ 

ناگدنورگ  زا  تسنم  اب  هکنآ  ارم و  هد  تاجن  یمکح و  ناشیا  نایم  نم و  نایم  نک  مکح  سپ 
346 ص : نآرق ، همجرت 

(118)
(119  ) رپ یتشک  رد  دوب  وا  اب  هک  ره  ار و  وا  میداد  تاجن  سپ 

(120  ) ار ناگدنام  نآ  زا  دعب  میدرک  قرغ  سپ 
(121  ) نانمؤم ناشرثکا  دنشابن  تسا و  یتیآ  هنیآ  ره  نآ  رد  هک  یتسردب 

(122  ) نابرهم بلاغ  تسوا  هنیآ  ره  وت  راگدرورپ  هک  یتسردب  و 
(123  ) ار نالسرم  داع  دندرک  بیذکت 

(124  ) دیزیهرپیمن ایآ  دوه  ناشردارب  ار  ناشیا  رم  تفگ  هک  یماگنه 
(125  ) منیما یلوسر  ار  امش  رم  نم  هک  یتسردب 

(126  ) ارم دیربنامرف  ادخ و  زا  دیزیهرپب  سپ 
(127  ) نایناهج راگدرورپ  رب  رگم  نم  دزم  تسین  يدزم  چیه  نآ  رب  امش  زا  مهاوخیمن  و 

(128  ) دینک يزاب  هک  یتمالع  يدنلب  ياج  رهب  دینکیم  انب  ایآ 
(129  ) دینامب دیواج  امش  هک  دشاب  مکحم  ياهرصق  دیریگیم  ارف  و 

(130  ) ناراکمتس دینکیم  هلمح  دینکیم  هلمح  نوچ  و 
(131  ) ارم دیربنامرف  ادخ و  زا  دیسرتب  سپ 

(132  ) دینادیم هچنآب  ار  امش  درک  دادما  هکنآ  زا  دیزیهرپب  و 
(133  ) نارسپ نایاپ و  راهچب  ار  امش  درک  دادما 

(134  ) اههمشچ اهناتسوب و  و 
(135  ) ار گرزب  يزور  باذع  امش  رب  مسرتیم  نم  هک  یتسردب 

(136  ) ناگدنهد دنپ  زا  یشاب  هدوبن  ای  یشاب  هداد  دنپ  هاوخ  ام  رب  تسناسکی  دنتفگ 
(137  ) ناینیشیپ تداع  رگم  نآ  تسین 

(138  ) ناگدش هدرک  باذع  ام  میشابن  و 
(139  ) نانمؤم ناشرثکا  دنشابن  تسا و  یتیآ  نآ  رد  هک  یتسردب  ناشمیدرک  كاله  سپ  ار  وا  دندرک  بیذکت  سپ 
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(140  ) نابرهم بلاغ  تسوا  وت  راگدرورپ  هک  یتسردب  و 
(141  ) ار نالسرم  دومث  دندرک  بیذکت 

(142  ) دیزیهرپیمن ایآ  حلاص  ناشردارب  ار  ناشیا  رم  تفگ  نوچ 
(143  ) نیما یلوسر  ار  امش  رم  منم  هک  یتسردب 

دیسرتب سپ 
347 ص : نآرق ، همجرت 

(144  ) ارم دینک  تعاطا  دنوادخ و  زا 
(145  ) نایناهج راگدرورپ  رب  رگم  مدزم  تسین  يدزم  چیه  نآ  رب  امش  زا  مهاوخیمن  و 

(146  ) نانمیا اجنآ  تسه  هچنآ  رد  دیوشیم  هتشاذگاو  ایآ 
(147  ) اههمشچ اهناتسوب و  رد 

(148  ) تسا فیطل  شاهفوکش  هک  یلخن  اهعرز و  و 
(149  ) نارهام اههناخ  اههوک  زا  دیشارتیم  و 
(150  ) ارم دیربنامرف  ادخ و  زا  دیسرتب  سپ 

(151  ) ار ناگدننک  فارسا  رما  دینکن  تعاطا  و 
(152  ) دننکیمن حالصا  نیمز و  رد  دننکیم  داسف  هک  نانآ 

(153  ) ناگدش هدرک  رایسب  رحس  زا  ییوت  هک  تسین  نیا  زج  دنتفگ 
(154  ) نایوگتسار زا  یتسه  رگا  یتیآ  روایب  سپ  ام  دننام  یناسنا  رگم  وت  یتسین 

(155  ) نّیعم يزور  شروخ  بآ  تسار  امش  رم  شروخ و  بآ  تسا  ار  نآ  رم  هقان  تسا  نیا  تفگ 
(156  ) گرزب يزور  باذع  ار  امش  دریگب  سپ  يدبب  شدینکم  ّسم  و 

(157  ) نانامیشپ دندیدرگ  سپ  ار  وا  دندرک  یپ  سپ 
(158  ) ناگدنورگ ناشرثکا  دنشابن  تسا و  یتیآ  هنیآ  ره  نآ  رد  هک  یتسردب  باذع  ار  ناشیا  تفرگ  سپ 

(159  ) نابرهم بلاغ  تسوا  هنیآ  ره  وت  راگدرورپ  هک  یتسردب  و 
(160  ) ار نالسرم  طول  موق  دندرک  بیذکت 

(161  ) دیزیهرپیمن ایآ  طول  ناشردارب  ار  ناشیا  رم  تفگ  نوچ 
(162  ) منیما یلوسر  ار  امش  رم  نم  هک  یتسردب 

(163  ) ارم دیربنامرف  ادخ و  زا  دیزیهرپب  سپ 
(164  ) نایملاع راگدرورپ  رب  رگم  نم  دزم  تسین  يدزم  چیه  نآ  رب  امش  زا  مهاوخیمن  و 

(165  ) نایناهج زا  ار  اهرکذم  دییآیم  ایآ 
هکلب  ناتاهتفج  زا  ناتراگدرورپ  امش  يارب  دیرفآ  ار  هچنآ  دیراذگیماو  و 

348 ص : نآرق ، همجرت 
(166  ) ناگدننک يّدعت  یهورگ  دیئامشب 

(167  ) ناگدش نوریب  زا  دش  یهاوخ  هنیآ  ره  طول  يا  یتسیان  زاب  رگا  هنیآ  ره  دنتفگ 
(168  ) منانمشد زا  ار  امش  رادرک  رم  نم  هک  یتسردب  تفگ 
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(169  ) دننکیم هچنآ  زا  ار  ملها  ارم و  ناهرب  نم  راگدرورپ 
(170  ) همه ار  شلها  ار و  وا  میدیناهر  سپ 

(171  ) ناگدنامزاب رد  ینز  ریپ  رگم 
(172  ) ار نارگید  میدرک  كاله  سپ 

(173  ) ناگدش هدرک  میب  ناراب  دوب  دب  سپ  یناراب  ناشیا  رب  میدیناراب  و 
(174  ) ناگدنورگ ناشرثکا  دشابن  تسا و  یتیآ  هنیآ  ره  نآ  رد  هک  یتسردب 

(175  ) میحر زیزع  تسوا  هنیآ  ره  وت  راگدرورپ  هک  یتسردب  و 
(176  ) ار نالسرم  هکیا  باحصا  دندرک  بیذکت 

(177  ) دیزیهرپیمن ایآ  بیعش  ار  ناشیا  رم  تفگ  نوچ 
(178  ) متناید اب  نیما و  یلوسر  ار  امش  رم  نم  هک  یتسردب 

(179  ) ارم دیربنامرف  ادخ و  زا  دیزیهرپب  سپ 
(180  ) نایناهج راگدرورپ  رب  رکم  مدزم  تسین  يدزم  چیه  نآ  رب  امش  زا  مهاوخیمن  و 

(181  ) ناگدنناسر نایز  زا  دیشابن  ار و  هنامیپ  دینک  مامت 
(182  ) تسرد ناپق  ای  وزارت و  اب  دینک  نزو  و 

(183  ) ناگدننک داسفا  نیمز  رد  دینکم  يراکهابت  ناشاهزیچ و  ار  نامدرم  دینکم  مک  و 
(184  ) ار ناینیشیپ  قلخ  ار و  امش  دیرفآ  هکنآ  زا  دیزیهرپب  و 

(185  ) ناگدش هدرک  رایسب  رحس  زا  ییوت  هک  تسین  نیا  زج  دنتفگ 
(186  ) ینایوگغورد زا  هنیآ  ره  هک  ارت  میربیم  نامگ  هک  یتسردب  ام و  دننام  یناسنا  رگم  وت  یتسین  و 

(187  ) نایوگتسار زا  یتسه  رگا  نامسآ  زا  اههراپ  ام  رب  روآ  دورف  سپ 
(188  ) دینکیم هچنآب  تسا  رتاناد  نم  راگدرورپ  تفگ 

يزور  باذع  دوب  نآ  هک  یتسردب  نابیاس  زور  باذع  ناشتفرگ  سپ  ار  وا  دندرک  بیذکت  سپ 
349 ص : نآرق ، همجرت 

(189  ) گرزب
(190  ) ناگدنورگ ناشرثکا  دشابن  تسا و  یتیآ  هنیآ  ره  نآ  رد  هک  یتسردب 

(191  ) نابرهم بلاغ  تسوا  هنیآ  ره  وت  راگدرورپ  هک  یتسردب  و 
(192  ) تسنایملاع راگدرورپ  نداتسرف  ورف  نآ  هک  یتسردب  و 

(193  ) نیمألا حور  ار  نآ  دروآ  دورف 
(194  ) ناگدنهد میب  زا  یشاب  هدوب  ات  تلد  رب 

(195  ) حضاو يزات  تغلب 
(196  ) ناینیشیپ بتک  رد  دشاب  هنیآ  ره  نآ  هک  یتسردب  و 

(197  ) لیئارسا ینب  نایاناد  ار  نآ  دننادیم  هکنیا  یتیآ  ار  ناشیا  رم  دشابن  ایآ 
(198  ) نامجع یضعب  رب  ار  نآ  میدوب  هداتسرف  ورف  رگا  و 

(199  ) ناگدنورگ نآب  دندوبن  ناشیا  رب  ار  نآ  دوب  هدناوخ  سپ 
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(200  ) ناراکهانگ ياهلد  رد  ار  نآ  میتشاد  كولسم  نینچمه 
(201  ) درد رپ  باذع  دننیب  هب  هکنآ  ات  نآب  دنروآیمن  نامیا 

(202  ) دننادن ناشیا  هاگان و  ار  ناشیا  دیایب  سپ 
(203  ) ناگدنهد تلهم  میئام  ایآ  دنیوگ  سپ 
(204  ) دنهاوخیم باتشب  ار  ام  باذع  سپ  ایآ 

(205  ) اهلاس ار  ناشیا  میزاس  بایماک  رگا  هک  هدید  ایآ 
(206  ) دنوشیم هداد  هدعو  هک  دنتسه  هچ  ار  ناشیا  دیآ  سپ 

(207  ) دنوشیم هدرک  بایماک  دندوب  هچنآ  ناشیا  زا  دنکن  تیافک 
(208  ) ناگدنهد میب  ار  نآ  رم  دندوب  هک  رگم  ار  هیرق  چیه  میدینادرگن  كاله  و 

(209  ) ناراکمتس میشابن  ینداد و  دنپ 
(210  ) نیطایش ار  نآ  دندرواین  دورف  و 

(211  ) دنناوتیمن ار و  ناشیا  رم  دزسیمن  و 
(212  ) ناگدش لزع  هنیآ  ره  ندینش  زا  دنناشیا  هک  یتسردب 

(213  ) ناگدش هدرک  باذع  زا  يوشب  سپ  رگید  یهلا  ادخ  اب  ناوخم  سپ 
(214  ) دنرتکیدزن هک  ار  تناشیوخ  نک  میب  و 

ارت دش  وریپ  هکنآ  يارب  ار  تلاب  روآ  دورف  و 
350 ص : نآرق ، همجرت 

(215  ) ناگدنورگ زا 
(216  ) دینکیم هچنآ  زا  مرازیب  نم  هک  یتسردب  يوگب  سپ  ارت  دننک  ینامرفان  رگا  سپ 

(217  ) نابرهم بلاغ  رب  نک  لّکوت  و 
(218  ) يزیخیم رب  هک  یتقو  ارت  دنیبیم  هکنآ 

(219  ) ناگدننک هدجس  رد  یلاحب  یلاح  زا  تندیدرگ  و 
(220  ) اناد ياونش  تسوا  هک  یتسردب 

(221  ) نیطایش وا  رب  دوشیم  لزان  هک  یسک  رب  ار  امش  مهد  ربخ  ایآ 
(222  ) يراکهانگ يوگغورد  ره  رب  دوشیم  لزان 
(223  ) دننایوگغورد ناشرثکا  شوگ و  دنزادنایم 

(224  ) ناهارمگ ار  ناشیا  دننکیم  يوریپ  نارعاش  و 
(225  ) دنوریم هتشگرس  يداو  ره  رد  ناشیا  هک  يدیدن  ایآ 

(226  ) دننکیمن هک  ار  هچنآ  دنیوگیم  ناشیا  هکنآ  و 
يدوزب دندش و  هدرک  ملظ  هکنآ  دعب  زا  دندرک  ماقتنا  رایسب و  ار  ادخ  دندرک  دای  هتسیاش و  ياهراک  دندرک  دندروآ و  نامیا  هک  نانآ  زج 

(227  ) دندرگیم رب  تشگزاب  ياج  مادکب  هک  دندرک  متس  هک  نانآ  تسناد  دنهاوخ 

ۀیآ نوعست  ثالث و  یه  ۀیّکم و  لمّنلا  ةروس 
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نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) حضاو باتک  نآرق و  ياهتیآ  نیا 

(2  ) نانمؤم يارب  تراشب  تسا و  تیاده 
(3  ) دنرادیم نیقی  ناشیا  ترخآب  ناشیا  ار و  ةاکز  دنهدیم  ار و  زامن  دنرادیم  ياپ  رب  هک  نانآ 

هک  نانآ  هک  یتسردب 
351 ص : نآرق ، همجرت 

(4  ) دنشابیم ناریح  ناشیا  سپ  ناشاهراک  ناشیا  يارب  میتسارآ  ترخآب  دنرآیمن  نامیا 
(5  ) ناراکنایز دنناشیا  ترخآ  رد  ناشیا  باذع و  يدب  تسارناشیا  رم  هک  دننانآ  اهنآ 

(6  ) اناد راکتسرد  دزن  زا  ار  نآرق  يوشیم  هداد  ارف  هنیآ  ره  وت  هک  یتسردب  و 
هدنیاریگ هلعش  ار  امش  مرآ  ای  يربخ  نآ  زا  ار  امش  مروآیم  يدوزب  ار  یشتآ  مدید  نم  هک  یتسردب  ار  شلها  رم  یسوم  تفگ  هک  یماگنه 

(7  ) دیوش مرگ  امش  هک  دشاب 
راگدرورپ ادخ  تسا  هّزنم  نآ و  نوماریپ  دشاب  هکنآ  شتآ و  نآ  رد  دشاب  هکنآ  دش  هداد  تکرب  هک  دش  هدرک  ادن  ار  نآ  دـمآ  نوچ  سپ 

(8  ) نایناهج
(9  ) رادرک تسرد  بلاغ  يادخ  منم  هک  یتسردب  یسوم  يا 

دومنن تافتلا  هدنور و  سپ  زاب  تشگرب  کیراب  تسا  يرام  نآ  هک  ایوگ  دـنکیم  تکرح  هک  ار  نآ  دـید  نوچ  سپ  ار  تیاصع  زادـنیب  و 
(10  ) نالسرم نم  دزن  دنسرتیمن  هک  یتسردب  سرتم  یسوم  يا 

(11  ) منابرهم هدنزرمآ  نم  هک  یتسردب  سپ  يدب  زا  سپ  ار  یکین  دروآ  لدب  سپ  درک  ملظ  هکنآ  رگم 
هک یتسردـب  شموق  نوعرف و  يوسب  اهتیآ  هناگ  هن  رد  هک  يدـب  ریغ  زا  ینارون  دیفـس  دـیآ  نوریب  هک  تناـبیرگ  رد  تتـسد  نک  لـخاد  و 

(12  ) ناقساف یهورگ  دندوب  ناشیا 
(13  ) راکشآ يوداج  تسا  نیا  دنتفگ  تسا  هدننک  انیب  هک  ام  ياهتیآ  ار  ناشیا  دمآ  نوچ  سپ 

(14  ) ناگدننک داسف  راک  ماجنا  دشاب  هنوگچ  رگنب  سپ  ربک  متس و  هار  زا  ناشاهسفن  ار  نآ  دنتسناد  نیقی  ار و  نآ  دندرک  راکنا  و 
هک  ادخ  رم  شیاتس  دنتفگ  شناد و  ار  نامیلس  ار و  دواد  میداد  قیقحتب  و 

352 ص : نآرق ، همجرت 
(15  ) دننانمؤم هک  شناگدنب  زا  يرایسب  رب  ار  ام  داد  ینوزفا 

نآ هنیآ  ره  نیا  هک  یتسردـب  زیچ  همه  زا  میدـش  هداد  هدـنرپ و  قطن  ار  اـم  دـنتخومآ  ناـمدرم  يا  تفگ  ار و  دواد  نامیلـس  دـش  ثراو  و 
(16  ) راکشآ تسا  یتّیزم 

(17  ) دنوشیم هتشاد  زاب  ناشیا  سپ  هدنرپ  سنا و  ّنج و  زا  شیاهرکشل  نامیلس  يارب  دش  هدینادرگ  عمج  و 
شیاهرگـشل و نامیلـس و  ار  امـش  دنکـش  مهرد  هن  هک  ناتاهنکـسم  رد  دیوشلخاد  ناروم  يا  هچروم  تفگ  روم  يداوب  دندمآ  نوچ  سپ 

(18  ) دننادن ناشیا 
منیدلاو رب  نم و  رب  يدرک  ماعنا  هک  ار  وت  تمعن  منک  رکـش  هک  ارم  نک  ماهلا  نم  راگدرورپ  تفگ  شراتفگ و  زا  نادنخ  دومن  مّسبت  سپ 

(19  ) دناهتسیاش هک  تناگدنب  رد  تتمحرب  ارم  نک  لخاد  ار و  نآ  يدنسپ  هک  ار  یکین  منکب  هکنآ  و 
(20  ) نابیاغ زا  دشاب  ای  دهده  منیبیمن  هک  ارم  تسیچ  تفگ  سپ  ار  هدنرپ  دش  ایوج  و 

(21  ) نشور یتّجح  هّتبلا  ارم  دروایب  هنیآ  ره  ای  هّتبلا  ار  وا  مشکب  هنیآ  ره  ای  تخس  یباذع  هّتبلا  شمنک  باذع  هنیآ  ره 
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(22  ) قیقحتب يربخ  ابس  زا  ارت  ماهدروآ  نآب و  هدرکن  هطاحا  هچنآب  مدرک  هطاحا  تفگ  سپ  رود  هن  دومن  گنرد  سپ 
(23  ) گرزب یتخت  تسار  وا  رم  زیچ و  همه  زا  هدش  هداد  ار و  ناشیا  دنکیم  یهاشداپ  هک  ار  ینز  متفای  نم  هک  یتسردب 

هار  زا  ناشتشاد  زاب  سپ  ار  ناشاهراک  ناطیش  ناشیا  يارب  تسارایب  ادخ و  زج  زا  ار  باتفآ  رم  دننکیم  هدجس  هک  ار  شموق  ار و  وا  متفای 
353 ص : نآرق ، همجرت 

(24  ) دنباییمن هار  ناشیا  سپ 
دینکیم راکشآ  هچنآ  دیرادیم و  هدیشوپ  ار  هچنآ  دنادیم  نیمز و  اهنامسآ و  رد  ار  ناهنپ  دروآیم  نوریب  هک  ار  ادخ  رم  دننکیمن  هدجس  ارچ 

(25)
(26  ) تسگرزب شرع  راگدرورپ  هک  وا  رگم  یهلا  تسین  ادخ 

(27  ) نایوگغورد زا  یتسه  ای  هتفگ  تسار  ایآ  هک  درک  مهاوخ  رظن  يدوزب  تفگ 
(28  ) دنیوگیم باوج  هچ  نیبب  سپ  ناشیا  زا  نادرگب  ور  سپ  ناشیا  رب  شزادنیب  سپ  نیا  ارم  همان  ربب 

(29  ) یمارگ همان  میوسب  دش  هدنکفا  نم  هک  یتسردب  تعامج  يا  تفگ 
(30  ) نابرهم هدنیاشخب  يادخ  مانب  تسنآ  هک  یتسردب  نامیلس و  زا  تسنآ  هک  یتسردب 

(31  ) ناداقنم ارم  دیئایب  نم و  رب  دیئوجم  تعفر  هک 
(32  ) ارم دیوشن  رضاح  ات  ار  يراک  هدننک  مزج  مزع  متسین  مراک  رد  ارم  دیهد  يوتف  تعامج  يا  تفگ 

(33  ) ییامرفیم هچ  هک  نک  رظن  سپ  تسا  وت  اب  راک  تخس و  رازراک  نابحاص  تّوق و  نابحاص  میئام  دنتفگ 
دننکیم نینچمه  نالیلذ و  ار  نآ  لـها  نازیزع  دـننادرگیم  ار و  نآ  دـنزاسیم  هاـبت  ار  هیرق  دـنوشلخاد  نوچ  ناـهاشداپ  هک  یتسردـب  تفگ 

(34)
(35  ) ناگداتسرف دندرگیمرب  هچب  هک  ماهدننک  رظن  سپ  هیده  ناشیا  يوسب  ماهدنتسرف  نم  هک  یتسردب  و 

هک تیئامـش  هکلب  ار  امـش  داد  هچنآ  زا  تسا  رتهب  ادـخ  ارم  داد  هچنآ  سپ  لاـمب  ارم  دـینکیم  ددـم  اـیآ  تفگ  ار  نامیلـس  دـمآ  نوچ  سپ 
(36  ) دیشابیم داش  ناتهیدهب 

مهاوخ  نوریب  هنیآ  ره  اهنآب و  ار  ناشیا  دشابن  تقاط  هک  ییاهرگشل  ار  ناشیا  دروآ  مهاوخ  سپ  ناشیا  يوسب  درگرب 
354 ص : نآرق ، همجرت 

(37  ) ناراوخ دنشاب  ناشیا  نالیلذ و  نآ  زا  ار  ناشیا  هّتبلا  درک 
(38  ) ناداقنم ارم  دنیآ  هکنآ  زا  شیپ  شتخت  ارم  درآیم  ناتمادک  تعامج  يا  تفگ 

(39  ) نیما یموق  هنیآ  ره  نآ  رب  منم  هک  یتسردب  تیاج و  زا  يزیخرب  هکنآ  زا  شیپ  داب  ارت  مرآیم  نم  ّنج  زا  يوید  تفگ 
هتفاـی رارق  ار  نآ  دـید  نوچ  سپ  وت  مشچ  وت  يوسب  ددرگرب  هکنآ  زا  شیپ  ار  نآ  وتب  مرآـیم  نم  باـتک  زا  یملع  شدزن  دوـب  هکنآ  تفگ 

زج سپ  دنک  رکش  هک  یـسک  منکیم و  یـساپسان  ای  میوگیم  رکـش  ایآ  هک  ارم  دیامزایب  ات  تسا  نم  راگدرورپ  لّضفت  زا  نیا  تفگ  شدزن 
(40  ) تسمیرک زاین  یب  نم  راگدرورپ  هک  یتسردب  سپ  درک  یساپسان  هک  یسک  شدوخ و  يارب  دیوگیم  رکش  هک  تسین  نیا 

(41  ) دنباییمن هک  نانآ  زا  دشاب  ای  دباییم  ایآ  مینیب  هب  ار  شتخت  وا  يارب  دینک  تخانشان  تفگ 
(42  ) ناناملسم میدوب  نآ و  زا  شیپ  ار  ملع  میدش  هداد  تسنآ و  ایوگ  تفگ  وت  تخت  تسا  نینچنیا  ایآ  دش  هتفگ  دمآ  نوچ  سپ 

(43  ) نارفاک هورگ  زا  دوب  وا  هک  یتسردب  ادخ  ریغ  زا  دیتسرپیم  هک  دوب  هچنآ  ار  وا  دوب  هتشاد  زاب  و 
هک یتسردب  تفگ  شقاس  ود  زا  هماج  نماد  دز  الاب  رایسب و  بآ  شتشادنپ  ار  نآ  دید  نوچ  سپ  نحـص  رد  وش  لخاد  ار  وا  رم  دش  هتفگ 
هک ار  يادخ  رم  نامیلس  اب  مدروآ  مالسا  دوخ و  رب  مدرک  متـس  نم  هک  یتسردب  نم  راگدرورپ  تفگ  اههنیگبآ  زا  هداس  تسا  ینحـص  نآ 
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(44  ) تسنایناهج راگدرورپ 
(45  ) دندرکیم عازن  هک  دندش  هقرف  ود  ناشیا  هاگ  نآ  سپ  ار  ادخ  دیتسرپب  هک  حلاص  ار  ناشردارب  دومث  يوسب  میداتسرف  تقیقحب  و 

موق  يا  تفگ 
355 ص : نآرق ، همجرت 

(46  ) دیوش هدرک  تمحر  امش  هک  دشاب  ادخ  زا  دیهاوخیمن  شزرمآ  ارچ  یبوخ  زا  شیپ  ار  يدب  دیهاوخیم  باتشب  ارچ 
(47  ) دیوشیم التبم  هک  یهورگ  دیتسه  امش  هکلب  تسادخ  دزن  امش  ّرش  أشنم  تفگ  تسا  وت  اب  هکنآ  اب  وتب و  میتفرگ  موش  دنتفگ 

(48  ) دندرکیمن حالصا  نیمز و  رد  دندرکیم  داسفا  هک  رفن  هن  رهش  رد  دندوب  و 
میدوبن رضاح  هک  ار  شثراو  رم  مییوگیم  هنیآ  ره  سپ  ار  شلها  ار و  وا  مینزیم  نوخیبش  هنیآ  ره  هک  ادخب  مه  اب  میدروخ  دنگوس  دنتفگ 

(49  ) نایوگتسار هنیآ  ره  میئام  هک  یتسردب  وا و  لها  كاله  ياج  رد 
(50  ) دنتسنادیمن ناشیا  یندرک و  رکم  میدرک  رکم  یندرک و  رکم  دندرک  رکم  و 

(51  ) همه ار  ناشموق  ناشیا و  میدرک  كاله  ام  هک  ناشیا  رکم  ماجنا  دوب  هنوگچ  رگنب  سپ 
(52  ) دننادیم هک  یهورگ  يارب  زا  تسا  یتیآ  هنیآ  ره  نآ  رد  هک  یتسردب  دندرک  متس  هکنآ  ببسب  هتخیر  ورف  ناشاههناخ  تسنیا  سپ 

(53  ) دندرکیم زیهرپ  دندوب  دندروآ و  نامیا  هک  ار  نانآ  میدیناهر  و 
(54  ) دینیبیم امش  ار و  تشز  راک  نآ  دییآیم  ایآ  ار  شموقرم  تفگ  هک  یماگنه  ار  طول  و 

(55  ) دیزرویم لهج  یهورگ  دیئامش  هکلب  نانز  ریغ  زا  توهش  يور  زا  نادرمب  دییآیم  هنیآ  ره  امش  هک  یتسردب  ایآ 
دنهاوخیم كاپ  هک  دـناینامدرم  ناشیا  هک  یتسردـب  ناتدوخ  هیرق  زا  ار  طول  لآ  دـینک  نوریب  دـنتفگ  هکنآ  رگم  شموق  باوج  دوبن  سپ 

(56  ) دنشاب
(57  ) ناگدنامزاب نآ  زا  دشاب  هک  ار  وا  میتشاد  رّرقم  هک  ار  شنز  رگم  ار  شلها  ار و  وا  میدیناهر  سپ 

(58  ) ناگدش هداد  میب  ناراب  دوب  دب  سپ  یناراب  ناشیا  رب  میدیناراب  و 
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(59  ) دیروآیم كرش  هچنآ  ای  تسا  رتهب  ادخ  ایآ  دیزگرب  هک  شناگدنب  رب  مالس  ار و  ادخ  رم  شیاتس  وگب 
امش رم  دشابن  تجهب  بحاص  ياهغاب  نآب  میدینایور  سپ  ار  بآ  نامسآ  زا  امـش  يارب  داتـسرف  ورف  ار و  نیمز  اهنامـسآ و  دیرفآ  هکنآ  ای 

(60  ) دننکیم لودع  هک  دنایهورگ  ناشیا  هکلب  ادخ  اب  تسا  یهلا  ایآ  ار  اهنآ  تخرد  دینایورب  هک  ار 
اب ایا  یلیاح  ایرد  ود  نایم  دینادرگ  تباث و  ياههوک  ار  نآ  رم  دـینادرگ  اهرهن و  ار  شنایم  دـینادرگ  ّرقتـسم و  ار  نیمز  دـینادرگ  هکنآ  ایآ 

(61  ) دننادیمن ناشیا  رثکا  هکلب  تسا  ییادخ  ادخ 
تـسادخ اب  یهلا  ایآ  نیمز  رد  نانیـشناج  ار  امـش  دنادرگیم  ار و  يدب  دنکیم  عفر  ار و  وا  دناوخب  نوچ  ار  ّرطـضم  دنکیم  تباجا  هکنآ  ایآ 

(62  ) دیریگیم دنپ  یکدنا 
تسادخ اب  یهلا  ایآ  شتمحر  تسد  ود  نایم  تراشب  ار  اهداب  دتسرفیم  هکنآ  ایرد و  نابایب و  ياهیکیرات  رد  ار  امش  دیامنیم  هار  هکنآ  ایآ 

(63  ) دننادیم کیرش  هچنآ  زا  ادخ  دمآ  رترب 
دیروایب وگب  تسادخ  اب  یهلا  ایآ  نیمز  نامـسآ و  زا  ار  امـش  دهدیم  يزور  هکنآ  شدنکیم و  هداعا  سپ  ار  قلخ  دیرفآ  تسخن  هکنآ  ایآ 

(64  ) نایوگتسار دیتسه  رگا  ارناتلیلد 
(65  ) دنوشیم هتخیگنارب  یک  هک  دننادیمن  ادخ و  رگم  ار  بیغ  نیمز  اهنامسآ و  رد  دشاب  هکنآ  دنادیمن  وگب 

(66  ) ناروک نآ  زا  دنناشیا  هکلب  نآ  زا  ّکش  رد  دنناشیا  هکلب  ترخآ  رد  ناشملع  دیسر  لامکب  هکلب 
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میئام  هک  یتسردب  ایآ  ام  ناردپ  كاخ و  میشاب  نوچ  ایآ  دندش  رفاک  هک  نانآ  دنتفگ  و 
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(67  ) ناگدش هدروآ  نوریب  هنیآ  ره 
(68  ) ناینیشیپ ياهناسفا  رگم  نیا  تسین  نیا  زا  شیپ  ام  ناردپ  ام و  ار  نیا  میدش  هداد  هدعو  هک  یتسردب  هنیآ  ره 

(69  ) ناراکهانگ راک  ماجنا  دوب  هنوگچ  دیرگنب  سپ  نیمز  رد  دیورب  وگب 
(70  ) دننکیم رکم  هچنآ  زا  یگنت  رد  شابم  ناشیا و  رب  شابم  نیکهودنا  و 

(71  ) نایوگتسار دیتسه  رگا  هدعو  نیا  دوب  دهاوخ  یک  دنیوگیم  و 
(72  ) دیهاوخیم باتشب  هچنآ  زا  یخرب  ار  امش  دسرب  هک  دشاب  دیاش  وگب 

(73  ) دننکیمن رکش  ناشیا  نیرتشیب  نکیل  نامدرم و  رب  تسا  لّضفت  بحاص  هنیآ  ره  وت  راگدرورپ  هک  یتسردب  و 
(74  ) دننکیم راکشآ  هچنآ  ناشاههنیس و  درادیم  ناهنپ  هچنآ  دنادیم  هنیآ  ره  وت  راگدرورپ  هک  یتسردب  و 

(75  ) راکشآ یباتک  رد  تسه  هک  رگم  نیمز  نامسآ و  رد  یناهن  چیه  تسین  و 
(76  ) دننکیم فالتخا  نآ  رد  ناشیا  هچنآ  رثکا  لیئارسا  ینب  رب  دناوخیم  نآرق  نیا  هک  یتسردب 

(77  ) ار نانمؤم  رم  تستمحر  تیاده و  هنیآ  ره  نآ  هک  یتسردب  و 
(78  ) اناد بلاغ  تسوا  شمکحب و  ناشنایم  دنکیم  يرواد  وت  راگدرورپ  هک  یتسردب 

(79  ) راکشآ ّقح  رب  ییوت  هک  یتسردب  ادخ  رب  نک  لّکوت  سپ 
(80  ) ناگدننادرگ رب  تشپ  دندرگرب  نوچ  ادن  ار  نارک  یناونشیمن  ار و  ناگدرم  یناونشیمن  وت  هک  یتسردب 

(81  ) دنناداقنم ناشیا  سپ  ام  ياهتیآب  ددرگیم  هک  ار  نآ  رگم  یناونشیمن  ناشیهارمگ  زا  ناروک  هدنیامنهار  وت  یتسین  و 
ناشیا  يارب  میرآ  نوریب  ناشیا  رب  راتفگ  دوش  عقاو  نوچ  و 
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(82  ) دندرکیمن نیقی  ام  ياهتیآب  هک  دندوب  نامدرم  هک  ناشیا  اب  دنک  نخس  هک  نیمز  زا  هدنبنج 

(83  ) دنوشیم هتشاد  زاب  ناشیا  سپ  ار  ام  ياهتیآ  درک  بیذکت  هکنآ  زا  ار  یهورگ  یتّما  ره  زا  منکیم  رشح  هک  يزور  و 
(84  ) دیدرکیم دیدوب  هک  دوب  زیچ  هچ  ایآ  شناد  هار  زا  نآب  دیدرکن  هطاحا  ارم و  ياهتیآ  دیدرک  بیذکت  ایآ  دیوگ  دنیآ  نوچ  ات 

(85  ) دننکیمن نخس  ناشیا  سپ  دندرک  ملظ  هکنآ  ببسب  ناشیا  رب  راتفگ  دمآ  عوقوب  و 
يارب زا  تسا  اـهتیآ  هنیآ  ره  نآ  رد  هک  یتسردـب  شخب  شنیب  ار  زور  نآ و  رد  دـنریگ  مارآ  اـت  ار  بش  میدـینادرگ  اـم  هـک  دـندیدن  اـیآ 

(86  ) دنورگیم هک  یهورگ 
همه ادـخ و  تساوخ  هک  یـسک  رگم  تسا  نیمز  رد  هک  ره  اهنامـسآ و  رد  هک  ره  دوش  ناـساره  سپ  روص  رد  دوـش  هدـیمد  هک  يزور  و 

(87  ) نالیلذ ار  وا  دنیآ 
وا هک  یتسردـب  ار  زیچ  همه  تخاـس  تـسرد  هـک  ییادـخ  ندرک  ربا  شور  دـنوریم  اـهنآ  نکاـس و  ار  اـهنآ  يرادـنپ  ار  اـههوک  ینیبـیم  و 

(88  ) دینکیم هچنآب  تسهاگآ 
(89  ) دننامیا نینچ  زور  ساره  زا  ناشیا  نآ و  زا  رتهب  تسار  وا  رم  سپ  ار  یبوخ  دروآ  هکنآ 

(90  ) دیدرکیم هک  دیدوب  هچنآ  زج  دیوشیم  هداد  ازج  ایآ  شتآ  رد  ناشیاهیور  دوش  هدرک  راسنوگن  سپ  ار  يدب  دروآ  هکنآ  و 
مـشاب هک  مدش  هدومرف  زیچ و  همه  تسار  وا  رم  ار و  وا  دینادرگ  مارح  هک  ار  هدلب  نیا  راگدرورپ  متـسرپب  هک  مدـش  هدومرف  تسین  نیا  زج 

(91  ) ناداقنم زا 

( ینارعش  ) نآرق www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 319زکرم  هحفص 185 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


زج وگب  سپ  دـش  هارمگ  هکنآ  شدوخ و  يارب  دـباییم  تیادـه  هک  تسین  نیا  زج  سپ  تفای  تیادـه  هکنآ  سپ  ار  نآرق  مناوخب  هکنآ  و 
زا نم  هک  تسین  نیا 
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(92  ) مناگدننک میب 

(93  ) دینکیم هچنآ  زا  ربخیب  وت  راگدرورپ  تسین  ار و  نآ  دیسانشب  سپ  شیاهتیآ  ار  امش  دیامنیم  يدوزب  ار  ادخ  رم  شیاتس  وگب  و 

ۀیآ نونامث  نامث و  یه  ۀیّکم و  صصقلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(2  ) حضاو باتک  ياهتیآ  تسا  نیا 

(3  ) دنورگیم هک  یهورگ  يارب  ّقحب  نوعرف  یسوم و  ربخ  زا  وت  رب  میناوخیم 
نارـسپ تشکیم  ناشیا  زا  ار  یهورگ  تشادـیم  فیعـض  هورگ  هورگ  ار  نآ  لـها  دـینادرگ  نیمز و  رد  تفاـی  يرترب  نوعرف  هک  یتسردـب 

(4  ) ناگدننک داسف  زا  دوب  وا  هک  یتسردب  ار  ناشیا  نانز  تشاذگیم  یقاب  ار و  ناشیا 
ناثراو ار  ناشیا  مینادرگب  نایاوشیپ و  ناشمینادرگب  نیمز و  رد  دـندوب  هدـش  هتـشاد  فیعـض  هک  نانآ  رب  میراذـگب  ّتنم  هک  میتساوخیم  و 

(5)
(6  ) دنتشادیم میب  هک  دندوب  هچنآ  ناشیا  زا  ار  ود  نآ  ياهرگشل  ار و  ناماه  ار و  نوعرف  میئامنب  نیمز و  رد  ار  ناشیا  رم  میهد  نیکمت  و 

ام هک  یتسردب  وشم  نیگهودنا  سرتم و  ایرد و  رد  شزادـنیب  سپ  وا  رب  یـسرتب  نوچ  سپ  ار  وا  هدریـش  هک  یـسوم  ردامب  میدرک  یحو  و 
(7  ) نالسرم زا  ار  وا  میاهدننادرگ  وت و  يوسب  ار  وا  میاهدننادرگ  زاب 

ود نآ  ياهرگشل  ناماه و  نوعرف و  هک  یتسردب  یهودنا  ینمشد و  ار  ناشیا  رم  دشاب  ات  نوعرف  ناسک  ار  وا  دنتفرگرب  سپ 
360 ص : نآرق ، همجرت 

(8  ) ناراک اطخ  دندوب 
دنتـسنادیمن ناشیا  دنزرف و  شمیریگرب  ای  ار  ام  دهد  عفن  هک  دـیاش  ار  وا  دیـشکم  ارت  رم  ارم و  رم  تسا  مشچ  شیاسآ  نوعرف  نز  تفگ  و 

(9)
رب میتسب  هک  دوب  نآ  هن  رگا  ار  وا  دنک  راکـشآ  هنیآ  ره  هک  دوب  کیدزن  هک  یتسردب  هودنا  زا  ای  يداش  زا  یهت  یـسوم  ردام  لد  دیدرگ  و 

(10  ) نانمؤم زا  دشاب  ات  شلد 
(11  ) دنتسنادیمن ناشیا  رود و  زا  شدید  سپ  ار  وا  ورب  یپ  زا  هک  ار  شرهاوخ  رم  تفگ  و 

دنریگ دوـخ  رب  هک  هناـخ  ناـسک  رب  ار  امـش  منک  تلـالد  اـیآ  شرهاوـخ  تفگ  سپ  شیپ  زا  ار  ناگدـنهد  ریـش  وا  رب  میدـینادرگ  مارح  و 
میدینادرگ  زاب  سپ  ناهاوخ  ریخ  ار  وا  رم  دنشاب  ناشیا  امش و  يارب  ار  وا  ندرورپ 

(13  ) دننادیمن ناشیا  رثکا  نکیل  تسا و  تسار  ادخ  هدعو  هک  دنادب  ات  دشابن و  نیگهودنا  شمشچ و  دیاسایب  ات  شردام  يوسب  ار  وا 
(14  ) ار ناراکوکین  میهدیم  ازج  نینچمه  شناد و  تمکح و  ار  وا  میداد  تفای  لادتعا  شتوق و  لامکب  دیسر  نوچ  و 

سپ شنمـشد  زا  نیا  وا و  هعیـش  زا  نیا  دندرکیم  رازراک  هک  ار  درم  ود  نآ  رد  تفای  سپ  نآ  لها  زا  یتلفغ  تقوب  رهـش  رد  دـش  لخاد  و 
راـک زا  دوب  نیا  تفگ  ار  وا  تشک  سپ  یـسوم  ار  وا  دز  تشم  سپ  شنمـشد  زا  دوب  هکنآ  رب  شاهعیـش  زا  دوـب  هکنآ  ار  وا  دـیبلط  يراـیب 

(15  ) راکشآ هدننک  لالضا  نمشد  تسوا  هک  یتسردب  ناطیش 
(16  ) نابرهم هدنزرمآ  تسوا  هک  یتسردب  ار  وا  دیزرمآ  سپ  ارم  زرمایب  سپ  مدوخ  رب  مدرک  متس  نم  هک  یتسردب  نم  راگدرورپ  تفگ 
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نم  راگدرورپ  تفگ 
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(17  ) ناراکهانگ تشپ  مه  زگره  موشن  سپ  نم  رب  يدرک  ماعنا  هچنآب 
ار وا  رم  تفگ  ار  وا  تساوخ  یـسر  دایرفب  زورید  ار  وا  دوب  هدیبلط  يرایب  هکنآ  هاگان  سپ  دوبیم  دّـصرتم  ناسرت  رهـش  نآ  رد  تشگ  سپ 

(18  ) راکشآ یهارمگ  هنیآ  ره  ییوت  هک  یتسردب  یسوم 
هک ناـنچ  مه  ارم  یـشکب  هک  یهاوخیم  یـسوم  يا  تفگ  ار  اـت  ود  نآ  رم  دوب  شنمـشد  وا  هکنآ  اـب  دـنکیم  هلمح  هک  تساوخ  نوچ  سپ 

(19  ) ناگدننک حالصا  زا  یشاب  هک  یهاوخیمن  نیمز و  رد  راکمتس  یشاب  هکنیا  زج  یهاوخیمن  زورید  ار  یسفن  یتشک 
سپ تدنـشکب  هک  وت  باب  رد  دـننکیم  تروشم  تعامج  هک  یتسردـب  یـسوم  يا  تفگ  تفاتـشیم  هک  رهـش  نآ  ياهتنا  زا  يدرم  دـمآ  و 

(20  ) مناهاوخ ریخ  زا  ارت  رم  نم  هک  یتسردب  ور  نوریب 
(21  ) ناراکمتس هورگ  زا  ارم  ناهرب  نم  راگدرورپ  يا  تفگ  دوبیم  دّصرتم  هک  ناسرت  نآ  زا  تفر  نوریب  سپ 

(22  ) هار نایم  ارم  دنک  تیاده  نم  راگدرورپ  هک  دیاش  تفگ  نیدم  يوسب  دش  هّجوتم  نوچ  و 
عنم ار  نز  ود  ناشیا  دورف  زا  تفای  ار و  دوخ  یـشاوم  دـندادیم  بآ  هک  نامدرم  زا  ار  یهورگ  نآ  رب  تفای  نیدـم  بآـب  دـش  دراو  نوچ  و 

(23  ) گرزب تسیریپ  ام  ردپ  نانابش و  دندرگ  زاب  هکنآ  ات  میهدیمن  بآ  دنتفگ  امش  راک  تسیچ  تفگ  دندرکیم 
ریخ زا  نم  رب  يداتـسرف  ورف  هچنآ  يارب  نم  هک  یتسردـب  نم  راگدرورپ  تفگ  سپ  هیاـس  يوسب  تشگرب  سپ  ود  نآ  يارب  داد  بآ  سپ 

(24  ) مجاتحم
ارت دهد  شاداپ  هک  رت  دناوخیم  نم  ردپ  هک  یتسردب  تفگ  مرش  مزرآب و  تفریم  هار  هک  ود  نآ  زا  یکی  ار  وا  دمآ  سپ 

362 ص : نآرق ، همجرت 
(25  ) ناراکمتس هورگ  زا  یتفای  تاجن  سرتم  تفگ  ار  اههّصق  وا  رب  دناوخ  ار و  وا  دمآ  نوچ  سپ  ام  يارب  يداد  بآ  هچنآ  دزم 

(26  ) تسا نیما  ياناوت  یتفرگ  يرودزمب  هک  تسا  یسک  رتهب  هک  یتسردب  ار  وا  ریگ  يرودزمب  نم  ردپ  يا  ود  نآ  زا  یکی  تفگ 
ماـمت رگا  سپ  لاـس  تشه  ارم  يوش  رودزم  هکنآ  رب  اـت  ود  نیا  مرتخد  ود  زا  یکی  وتب  منک  جـیوزت  هک  مهاوخیم  نم  هک  یتسردـب  تفگ 
(27  ) ناگتسیاش زا  ادخ  دشاب  هتساوخ  رگا  ارم  یبایب  هک  دشاب  دوز  وت  رب  مهن  جنر  هک  مهاوخیمن  تسا و  وت  دزن  زا  سپ  ار  هد  يدرک 

مییوگیم هچنآ  رب  ادخ  نم و  رب  يّدعت  دشابن  سپ  مدیناسر  نایاپب  هک  ارت  ّدم  ود  نآ  زا  مادـک  ره  هک  وت  هنایم  نم و  هنایم  تسا  نیا  تفگ 
(28  ) تسا لیکو 

دیئامن گنرد  هک  ار  شلها  رم  تفگ  ار  یـشتآ  روط  بناـج  زا  دـید  شلها  اـب  دـش  ناور  ارت و  ّدـم  نآ  یـسوم  دـیناسر  ناـیاپب  نوچ  سپ 
(29  ) دیوش مرگ  امش  هک  دشاب  شتآ  زا  هلعش  هدیناریگ  ای  يربخ  نآ  زا  امشب  مروآ  هک  دیاش  ار  یشتآ  مدید  نم  هک  یتسردب 

يا هک  تخرد  نآ  زا  هدـش  هداد  تکرب  ینیمز  هعطق  رد  دوـب  تسار  بناـج  هک  يداو  نآ  راـنک  زا  دـش  هدرک  ادـن  ار  نآ  دـمآ  نوـچ  سپ 
(30  ) منایناهج راگدرورپ  هک  ادخ  منم  نم  هک  یتسردب  یسوم 

يا درکن  عوجر  هدنور و  سپ  زاب  تشگرب  یکیراب  رام  دوب  نآ  ایوگ  درکیم  تکرح  هک  ار  نآ  دید  نوچ  سپ  ار  تیاصع  زا  دنیب  هکنآ  و 
(31  ) نانمیا زا  ییوت  هک  یتسردب  سرتم  ایب و  یسوم 

سرت  زا  ار  تلد  دوخ  يوسب  روآ  مهارف  يدب و  ریغ  زا  ینارون  دیفس  دیآ  نوریب  هک  تنابیرگ  رد  ار  تتسد  رآ  رد 
363 ص : نآرق ، همجرت 

(32  ) ناراکهابت یهورگ  دنشاب  ناشیا  هک  یتسردب  شتعامج  نوعرف و  يوسب  تراگدرورپ  زا  دنلیلد  ود  ات  ود  نیا  سپ 
(33  ) ارم دنشکب  هک  مسرتیم  سپ  ار  ینت  ناشیا  زا  متشک  نم  هک  یتسردب  نم  راگدرورپ  يا  تفگ 
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هک مسرتـیم  نم  هک  یتسردـب  ارم  دـیامن  قیدـصت  هک  راکددـم  نم  اـب  ار  وا  تسرفب  سپ  ناـبزب  نـم  زا  رتحیـصف  تـسوا  نوراـه  مردارب  و 
(34  ) ارم دننک  بیذکت 

ام ياهتیآ  ببسب  ات  ود  امشب  دیـسر  دنهاوخن  سپ  یطّلـست  امـش  يارب  مینادرگب  ترداربب و  ارت  يوزاب  مینادرگ  یموق  هک  دشاب  دوز  تفگ 
(35  ) دنیآ بلاغ  ار  امش  درک  يوریپ  هکنآ  ات و  ود  امش 

نامناردپ رد  ار  نیا  میدینشن  هدش و  هتفابرب  ییوداج  رگم  نیا  تسین  دنتفگ  دندوب  نشور  هک  ام  ياهتیآب  یـسوم  ار  ناشیا  دمآ  نوچ  سپ 
(36  ) دنناینیشیپ هک 

هک یتسردب  يارـس  نآ  تبقاع  ار  وا  رم  دشاب  هک  یـسک  شدزن و  زا  تیادهب  دـمآ  هک  یـسکب  تسا  رتاناد  نم  راگدرورپ  یـسوم  تفگ  و 
(37  ) ناراکمتس دنوشن  راگتسر 

یکشوک نم  يارب  زاسب  سپ  لگ  رب  ناماه  يا  نم  يارب  زورفارب  سپ  نم  ریغ  یهلا  چیه  ار  امش  رم  مناد  یمن  تعامج  يا  نوعرف  تفگ  و 
(38  ) نایوگغورد زا  ار  وا  مربیم  نامگ  هنیآ  ره  نم  هک  یتسردب  یسوم و  هلا  رب  مبای  عالّطا  نم  هک  دشاب 

(39  ) دنوشیمن هدینادرگرب  ام  يوسب  ناشیا  هک  دندرک  نامگ  ّقح و  انب  نیمز  رد  شیاهرگشل  وا و  دندرک  یگرزب  و 
(40  ) ناراکمتس راک  ماجنا  دشاب  هنوگچ  رگنب  سپ  ایرد  رد  ار  ناشیا  میتخادنا  سپ  ار  شیاهرگشل  ار و  وا  میتفرگ  سپ 

(41  ) دنوشیمن هدرک  يرای  تمایق  زور  شتآ و  يوسب  دنناوخب  هک  نایاوشیپ  ار  ناشیا  میدینادرگ  و 
364 ص : نآرق ، همجرت 

(42  ) ناگدش هدرک  تشز  زا  دنناشیا  تمایق  زور  تنعل و  ایند  نیا  رد  ار  ناشیا  میدرک  یپ  زا  و 
نامدرم و يارب  تسا  شخب  شنیب  ياهلیلد  هک  ار  نیـشیپ  ياهنرق  میدـینادرگ  كاله  هکنآ  دـعب  زا  باـتک  نآ  ار  یـسوم  میداد  قیقحتب  و 

(43  ) دنریگ دنپ  ناشیا  هک  دشاب  تسا  یتمحر  تیاده و 
(44  ) نارضاح زا  يدوبن  ار و  رما  یسوم  يوسب  میداد  شراذگ  هک  یماگنه  یبرغ  بناج  رد  يدوبن  و 

نکیل ار و  ام  ياهتیآ  ناشیا  رب  یناوخب  هک  نیدم  لها  رد  میقم  يدوبن  یناگدنز و  تّدـم  ناشیا  رب  دـش  زارد  سپ  اهنرق  میدـیرفآ  نکیل  و 
(45  ) ناگدنتسرف میدوب  ام 

میب چیه  ار  ناشیا  دـماین  هک  ار  یهورگ  یهد  میب  ات  وت  راگدرورپ  زا  تسا  یتمحر  نکیل  میدرک و  ادـن  هک  یماگنه  روط  بناجب  يدوبن  و 
(46  ) دنریگ دنپ  ناشیا  هک  دشاب  وت  زا  شیپ  هدنهد 

ام يوسب  يداتـسرفن  ارچ  ام  راگدرورپ  دـنتفگیم  سپ  ناشاهتـسد  داتـسرف  شیپ  هچنآ  ببـسب  یتبیـصم  ار  ناشیا  دیـسریم  هکنآ  دوبن  رگا  و 
(47  ) ناگدنورگ زا  میدوبیم  ار و  تیاهتیآ  میدرکیم  يوریپ  سپ  یلوسر 

زا یـسومب  دش  هداد  هچنآب  دندشن  رفاک  ایآ  یـسومب  دـش  هداد  هچنآ  دـننام  دـشن  هداد  ارچ  دـنتفگ  ام  دزن  زا  ّقح  ار  ناشیا  دـمآ  نوچ  سپ 
(48  ) مینارفاک همهب  ام  هک  یتسردب  دنتفگ  دندش و  تشپ  مه  هک  دنرحس  ود  دنتفگ  شیپ 

(49  ) نایوگتسار دیتسه  رگا  ار  نآ  منک  يوریپ  هک  ود  نآ  زا  دشاب  رتهدننک  تیاده  نآ  هک  ادخ  دزن  زا  ار  یباتک  دیرایب  سپ  وگب 
ار شیاوه  دش  وریپ  هکنآ  زا  رتهارمگ  تسیک  ار و  ناشاهـشهاوخ  دننکیم  يوریپ  تسین  نیا  زج  نادب  سپ  ارت  رم  دندرکن  تباجا  رگا  سپ 

دنکیمن تیاده  ادخ  هک  یتسردب  ادخ  زا  یتیاده  نودب 
365 ص : نآرق ، همجرت 

(50  ) ار ناراکمتس  هورگ 
(51  ) دنریگ دنپ  ناشیا  هک  دشاب  ار  راتفگ  ناشیا  يارب  میداد  یگتسویپ  قیقحتب  و 

(52  ) دنروآیم نامیا  نآب  ناشیا  نآ  زا  شیپ  باتک  ار  ناشیا  میداد  هک  نانآ 
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ناداقنم نآ  زا  شیپ  میدوب  ام  هک  یتسردـب  ام  راگدرورپ  زا  تسا  ّقح  نآ  هک  نآب  میدروآ  ناـمیا  دـنیوگ  ناـشیا  رب  دوش  هدـناوخ  نوچ  و 
(53)

قافنا ار  ناشیا  میداد  يزور  هچنآ  زا  ار و  يدب  یبوخب  دننکیم  عفد  دندرک و  ربص  هکنآ  ببسب  هبترم  ود  ار  ناشدزم  دنوش  هداد  هورگ  نآ 
(54  ) دننکیم

ار نانادان  میئوجیمن  امش  رب  مالس  ناترادرک  تسار  امش  رم  ام و  رادرک  تسار  ام  رم  دنیوگ  نآ و  زا  دنیامن  ضارعا  ار  وغل  دنونـش  نوچ  و 
(55)

تیادـهب تسا  رتاـناد  وا  دـهاوخیم و  هک  ار  نآ  دـنکیم  تیادـه  ادـخ  نکیل  يراد و  تسود  هک  ار  نآ  ینکیمن  تیادـه  وـت  هک  یتسردـب 
(56  ) ناگتفای

يوسب دوشیم  هدرب  هک  نمآ  یمرح  ار  ناشیا  رم  میدادـن  ياج  اـیآ  دوخ  نیمز  زا  میوش  هدوبر  وت  اـب  ار  تیادـه  مینک  يوریپ  رگا  دـنتفگ  و 
(57  ) دننادیمن ناشیا  رثکا  نکیل  ام و  دزن  زا  يزور  زیچ  همه  ياهرمث  نآ 

یکدنا و رگم  ناشیا  دعب  زا  دشن  نوکسم  هک  ناشاهنکسم  تسنیا  سپ  شتشیعم  دیماجنا  نارفکب  هک  هیرق  زا  میدینادرگ  كاله  هک  اسب  و 
(58  ) ناثراو ام  میتسه 

كاله ام  میتسین  ار و  ام  ياهتیآ  ناشیا  رب  دـناوخب  هک  یلوسر  شلـصا  رد  دزیگنارب  ات  ار  اههیرق  دـنک  كاله  هک  وت  راـگدرورپ  دـشابن  و 
(59  ) ناملاظ دنشاب  اهنآ  لها  رگم و  اههیرق  ناگدننادرگ 

هچنآ  شاهیاریپ و  تسایند و  یناگدنز  شّیعت  هیام  سپ  يزیچ  زا  دیدش  هداد  هچنآ  و 
366 ص : نآرق ، همجرت 

(60  ) لقعب دیباییمن  سپ  ایآ  تسا  رتهدنیاپ  رتهب و  تسادخ  دزن 
سپ ایند  یناگدنز  شّیعت  هیام  ار  وا  میداد  هک  تسا  یـسک  نوچ  تسنآ  هدـنبای  وا  سپ  بوخ  هدـعو  شمیداد  هدـعو  هک  یـسک  سپ  ایآ 

(61  ) ناگدش هدرک  رضاح  زا  تمایق  زور  تسوا 
(62  ) دیدربیم نامگ  دیدوب  هک  نم  ناکیرش  دنیاجک  دیوگ  سپ  ار  ناشیا  دنک  ادن  هک  يزور  و 

میدـش هارمگ  هک  نانچ  مه  ار  ناشیا  میدرک  هارمگ  میدرک  هارمگ  هک  ار  ییاهنآ  ام  راگدرورپ  لوق  ناشیا  رب  دـمآ  مزـال  هک  ناـنآ  دـنتفگ 
(63  ) دندیتسرپیم ار  ام  هک  دندوبن  وت  يوسب  میتشگرب  هدومن  يرازیب 

هک دندوب  ناشیا  هکنآ  رگا  ار  باذع  دندید  ار و  ناشیا  رم  دندادن  باوج  سپ  ار  ناشیا  دنناوخب  سپ  ار  ناتناکیرـش  دیناوخب  دـش  هتفگ  و 
(64  ) دنتفایم تیاده 

(65  ) ار نالسرم  دیداد  باوج  هچ  دیوگ  سپ  ار  ناشیا  دنک  ادن  هک  يزور  و 
(66  ) دنوشن هدرک  لاؤس  ناشیا  سپ  نینچ  يزور  اهربخ  ناشیا  رب  دوش  روک  سپ 

(67  ) ناراگتسر زا  دشاب  هدوب  هک  دیاش  سپ  هتسیاش  راگدرک  دروآ و  نامیا  درک و  هبوت  هک  یسک  اّما  سپ 
کیرـش هچنآ  زا  دمآ  رترب  ار و  ادخ  ندوب  كاپ  مناد  رایتخا  ار  ناشیا  رم  دشابن  دنکیم  رایتخا  دـهاوخیم و  هچنآ  دـنیرفآیم  وت  راگدرورپ  و 

(68  ) دندروآیم
(69  ) دننکیم راکشآ  هچنآ  ناشاههنیس و  درادیم  ناهنپ  ار  هچنآ  دنادیم  وت  راگدرورپ  و 

(70  ) دیوشیم هدینادرگرب  وا  يوسب  مکح و  تسار  وا  رم  ترخآ و  ایند و  رد  شیاتس  تسار  وا  رم  وا  رگم  یهلا  تسین  ادخ  تسوا  و 
سپ ایآ  ییانـشور  ار  امـش  دروایب  هک  ادـخ  زج  یهلا  تسیک  تمایق  زور  ات  هدـنیاپ  ار  بش  امـش  رب  ادـخ  دـنادرگ  رگا  هک  دـیهد  ربخ  وگب 

(71  ) دیونشیمن
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ادخ دنادرگ  رگا  هک  دیهد  ربخ  وگب 
367 ص : نآرق ، همجرت 

(72  ) دینیبیمن ایآ  سپ  نآ  رد  دیریگ  مارآ  هک  یبش  امشب  دروایب  هک  ادخ  زج  ییادخ  تسیک  تمایق  زور  ات  هدنیاپ  ار  زور  امش  رب 
(73  ) دینک رکش  امش  هک  دشاب  شلضف و  زا  دیئوجب  ات  نآ و  رد  دیمارایب  ات  ار  زور  بش و  امش  يارب  دینادرگ  دوخ  تمحر  زا  و 

(74  ) دیدربیم نامگ  هک  دیدوب  هک  نم  نازابنا  دنیاجک  دنیوگ  سپ  ار  ناشیا  دنک  ادن  هک  يزور  و 
هک دندوب  هچنآ  ناشیا  زا  دشمک  تسار و  ادخ  رم  ّقح  هک  دنتـسناد  سپ  ارناتلیلد  دیروایب  میتفگ  سپ  ار  يدـهاش  یتّما  ره  زا  میدروآرب  و 

(75  ) دندرکیم ارتفا 
هنیآ ره  شیاهنزخم  ای  شیاهدیلک  هک  زیچ  نآ  اهجنگ  زا  ار  وا  میداد  ناشیا و  رب  تسج  قّوفت  سپ  یـسوم  موق  زا  دوب  نوراق  هک  یتسردب 

رایـسب درادـیمن  تسود  ادـخ  هک  یتسردـب  شابم  داش  هک  شموق  ار  وا  رم  دـنتفگ  هک  یماگنه  روز  نابحاص  هوبنا  یهورگب  درکیم  ینارگ 
(76  ) ار اهداش 

وتب و ادـخ  درک  ناـسحا  هک  ناـنچ  مه  نک  ناـسحا  اـیند و  زا  ار  تاهرهب  نکم  شومارف  ترخآ و  يارـس  ادـخ  ارت  داد  هچنآ  رد  يوـجب  و 
(77  ) ار ناگدننک  داسف  درادیمن  تسود  ادخ  هک  یتسردب  نیمز  رد  ار  داسف  يوجم 

اهنرق زا  وا  زا  شیپ  درک  كـاله  تقیقحب  ادـخ  هک  تسنادـن  اـیآ  تسا  نم  دزن  هک  یـشناد  رب  ار  نآ  مدـش  هداد  هک  تسین  نیا  زج  تـفگ 
(78  ) ناراکهانگ ناشناهانگ  زا  دنوشیمن  هدیسرپ  ّتیعمج و  هار  زا  دوب  رتشیب  تّوق و  هار  زا  وا  زا  دوب  رتتخس  وا  هکنآ 

شاک  يا  ار  ایند  یناگدنز  دنتساوخیم  هک  نانآ  دنتفگ  شتنیز  رد  شموق  رب  دمآ  نوریب  سپ 
368 ص : نآرق ، همجرت 

(79  ) تسا میظع  هرهب  بحاص  هنیآ  ره  وا  هک  یتسردب  نوراقب  دش  هداد  هچنآ  لثم  ام  يارب  يدوب 
ار نآ  دنوشیمن  هداد  ار و  ییوکین  درک  دیورگ و  هکنآ  يارب  زا  تسا  رتهب  ادخ  باوث  امـش  رب  ياو  ار  شناد  دندش  هداد  هک  نانآ  دنتفگ  و 

(80  ) نایابیکش رگم 
ناـگتفای ترـصن  زا  دوبن  ادـخ و  ریغ  زا  ار  وا  دـننک  يراـی  هک  یهورگ  چـیه  ار  وا  رم  دوبن  سپ  نیمزب  ار  شاهناـخ  ار و  وا  میدرب  ورف  سپ 

(81)
يارب ار  يزور  دـنکیم  هداشگ  ادـخ  هک  قیقحتب  اب  ینادـیمن  ایآ  دـنتفگیم  زورید  رد  ار  شاهبترم  دـندرک  وزرآ  هک  نانآ  دـندومن  دادـماب  و 

راگتـسر هک  ینادیمن  ایآ  ار  ام  دوب  هدرب  ورف  هنیآ  ره  ام  رب  ادخ  داهن  ّتنم  هک  دوبن  نآ  رگا  دنادرگیم  گنت  شناگدنب و  زا  دهاوخیم  هکنآ 
(82  ) نارفاک دنوشیمن 

تـسناراکزیهرپ يارب  کین  ماجنا  يداسف و  هن  نیمز و  رد  یقّوفت  دـنهاوخیمن  هک  نانآ  يارب  زا  ار  نآ  مینادرگیم  ترخآ  يارـس  تسا  نیا 
(83)

هچنآ زج  ار  اهیدـب  دـندرک  هک  ناـنآ  دـنوشیمن  هداد  ازج  سپ  ار  يدـب  دروآ  هکنآ  نآ و  زا  رتـهب  تسار  وا  رم  سپ  ار  یبوـخ  دروآ  هکنآ 
(84  ) دننکیم هک  دنتسه 

هکنآب تسا  رتاناد  نم  راگدرورپ  وگب  تشگزاب  ياـجب  تسا  وت  هدـننادرگ  زاـب  هنیآ  ره  ار  نآرق  وت  رب  تخاـس  بجاو  هکنآ  هک  یتسردـب 
(85  ) راکشآ یهارمگ  رد  تسوا  هکنآ  ار و  تیاده  دروآ 

(86  ) ار نارفاک  رم  نیعم  هتبلا  شابم  سپ  تراگدرورپ  زا  یتمحر  رگم  ار  باتک  وتب  دوش  هدرک  اقلا  هک  یشاب  هتشاد  دیما  هک  وت  يدوبن  و 
هّتبلا  شابم  تراگدرورپ و  يوسب  ناوخب  وت و  يوسب  دش  هداتسرف  ورف  هکنآ  زا  سپ  ادخ  ياهتیآ  زا  ارت  دنراد  زاب  هک  دیابن  و 
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(87  ) ناگدنروآ كرش  زا 
وا يوـسب  مـکح و  تـسار  وا  رم  وا  هـجو  رگم  دریذــپ  لاوز  كـاله و  زیچ  هـمه  وا  رگم  یهلا  تـسین  ار  رگید  یهلا  ادــخ  اــب  ناوـخم  و 

(88  ) دیوشیم هدینادرگرب 

ۀیآ نوتس  عست و  یه  ۀیّکم و  توبکنعلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(2  ) دنوشن هدرک  ناحتما  ناشیا  میدروآ و  نامیا  دنیوگب  هک  دنوشیم  هتشاذگ  او  هک  نامدرم  دنتشادنپ  ایآ 

هّتبلا دنادب  هنیآ  ره  دنتفگ و  تسار  هک  ار  نانآ  ادـخ  هّتبلا  دـنادب  هنیآ  ره  سپ  ناشیا  زا  شیپ  دـندوب  هک  ار  نانآ  میدرک  ناحتما  قیقحتب  و 
(3  ) ار نایوگغورد 

(4  ) دننکیم مکح  هچنآ  تسا  دب  ار  ام  دننک  زجاع  هک  ار  اهیدب  دننکیم  هک  نانآ  دنتشادنپ  ایآ 
(5  ) اناد ياونش  تسوا  تسا  هدنیآ  هنیآ  ره  ادخ  رّدقم  تقو  هک  یتسردب  سپ  ار  ادخ  تاقالم  درادیم  دیما  هک  دشاب  هک  یسک 

(6  ) نایناهج زا  تسا  زاین  یب  هنیآ  ره  ادخ  هک  یتسردب  شدوخ  يارب  دنکیم  هدهاجم  تسین  نیا  زج  سپ  دنک  هدهاجم  هک  یسک  و 
هچنآ زا  رتبوخ  ار  ناشیا  میهد  ازج  هنیآ  ره  ار و  ناشناهانگ  ناشیا  زا  مینک  وحم  هنیآ  ره  هتـسیاش  ياهراک  دندرک  دـندیورگ و  هک  نانآ  و 

(7  ) دندرکیم هک  دندوب 
سپ یملع  نآب  ارت  رم  تسین  هچنآ  نمب  يزاس  کیرـش  هک  ارت  دننک  فیلکت  ّدـجب  رگا  ار و  یبوخ  شنیدـلاوب  ار  ناسنا  میدرک  ّتیـصو  و 

(8  ) دیدرکیم هک  دیدوب  هچنآب  ار  امش  مهد  ربخ  سپ  امش  تشگزاب  تسا  نم  يوسب  ار  ود  نآ  نک  تعاطا 
(9  ) ناحلاص رد  ار  ناشیا  مینکیم  لخاد  هنیآ  ره  هتسیاش  ياهراک  دندرک  دندیورگ و  هک  نانآ  و 

و
370 ص : نآرق ، همجرت 

باذع نوچ  ار  نامدرم  يالب  دنادرگیم  ادخ  رد  دوش  هدیناسر  رازآ  نوچ  سپ  ادـخب  میدروآ  نامیا  دـیوگیم  هک  تسه  یـسک  نامدرم  زا 
رد دـشاب  هچنآب  رتاناد  ادـخ  تسین  ایآ و  امـش  اب  میدوب  اـم  هک  یتسردـب  هّتبلا  دـنیوگ  هنیآ  ره  وت  راـگدرورپ  زا  یترـصن  دـیآ  رگا  ادـخ و 

(10  ) نایناهج ياههنیس 
(11  ) ار ناقفانم  ادخ  هّتبلا  دنادیم  هنیآ  ره  دندروآ و  نامیا  هک  ار  نانآ  ادخ  هّتبلا  دنادیم  هنیآ  ره  و 

دنـشابن ار و  امـش  ناهانگ  میرادرب  هک  دیاب  ار و  ام  قیرط  دـینک  تعباتم  هک  دـندروآ  نامیا  هک  ار  نانآ  رم  دـندش  رفاک  هک  نانآ  دـنتفگ  و 
(12  ) نایوگغورد هنیآ  ره  دنناشیا  هک  یتسردب  زیچ  چیه  ناشناهانگ  زا  ناگدنرادرب  ناشیا 

هچنآ زا  تمایق  زور  دـنوشیم  هدیـسرپ  هنیآ  ره  ناشهانگ و  ياهراب  اب  یهانگ  ياهراب  ار و  ناـشناهانگ  ياـهراب  هّتبلا  دـنرادیمرب  هنیآ  ره  و 
(13  ) دنتسبیم ارتفا  هک  دندوب 

ناشیا نافوط و  ار  ناشیا  تفرگ  سپ  لاـس  هاـجنپ  زج  لاـس  رازه  ناـشیا  رد  درک  گـنرد  سپ  شموق  يوسب  ار  حون  میداتـسرف  قیقحتب  و 
(14  ) ناراکمتس دندوب 

(15  ) نایناهج يارب  یتیآ  ار  نآ  میدینادرگ  ار و  یتشک  لها  ار و  وا  میدیناهر  سپ 
(16  ) دینادب هک  دیشاب  رگا  امش  يارب  زا  تسا  رتهب  نآ  وا  زا  دیزیهرپب  ار و  ادخ  دیتسرپب  ار  شموق  رم  تفگ  نوچ  میهاربا  و 

دنـشابیمن کلام  ادخ  زج  زا  دیتسرپیم  هک  نانآ  هک  یتسردب  ار  گرزب  غورد  دیدنبیم  ار و  ناتب  ادـخ  ریغ  زا  دـیتسرپیم  هک  تسین  نیا  زج 
(17  ) دیدرگیم زاب  وا  يوسب  ار  وا  رم  دینک  رکش  ار و  وا  دیتسرپب  ار و  يزور  ادخ  دزن  دیئوجب  سپ  ار  يزور  امش  يارب 
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امش زا  شیپ  یناهورگ  دندرک  بیذکت  قیقحتب  سپ  دینکیم  بیذکت  رگا  و 
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(18  ) راکشآ ندیناسر  رگم  لوسر  رب  تسین  و 
(19  ) تسناسآ ادخ  رب  نآ  هک  یتسردب  ار  نآ  دنکیم  هداعا  سپ  ار  قلخ  ادخ  دنیرفآیم  هنوگچ  هک  دندیدن  ایآ 

همه رب  ادخ  هک  یتسردب  نیـسپ  زاب  ندروآ  دیدپ  درآیم  دیدپ  ادخ  سپ  ار  قلخ  دیرفآ  هنوگچ  هک  دیرگنب  سپ  نیمز  رد  دینک  ریـس  وگب 
(20  ) تسا اناوت  زیچ 

(21  ) دیوشیم هدینادرگرب  وا  يوسب  دهاوخیم و  هک  ار  نآ  دنکیم  تمحر  دهاوخیم و  هک  ار  نآ  دنکیم  باذع 
(22  ) هدنهد يرای  هن  يروای و  چیه  ادخ  ریغ  زا  ار  امش  رم  تسین  نامسآ و  رد  هن  نیمز و  رد  ناگدننک  زجاع  امش  دیتسین  و 

یباذـع تسا  ار  ناشیا  رم  هورگ  نآ  نم و  تمحر  زا  دـندش  دـیمون  هورگ  نآ  وا  يازجب  ندیـسر  ادـخ و  ياهتیآب  دـندش  رفاک  هک  ناـنآ  و 
(23  ) كاندرد

هنیآ ره  نآ  رد  هک  یتسردـب  شتآ  زا  ادـخ  ار  وا  دـیناهر  سپ  شدـینازوسب  اـی  ار  وا  دیـشکب  دـنتفگ  هکنآ  رگم  شموق  باوـج  دوـبن  سپ 
(24  ) دنورگیم هک  یهورگ  يارب  تساهتیآ 

زا یخرب  درک  دـیهاوخ  راکنا  تمایق  زور  سپ  ایند  یناگدـنز  رد  ناتنایم  یتسود  ار  یناتب  ادـخ  ریغ  زا  دـیتفرگ  ارف  تسین  نیا  زج  تفگ  و 
(25  ) ناگدننک يرای  چیه  ار  امش  رم  دشابن  تسا و  شتآ  ناتهاگیاج  ار و  یضعب  ناتیضعب  درک  دهاوخ  تنعل  ار و  یخرب  امش 

(26  ) راکتسرد بلاغ  تسوا  هک  یتسردب  مراگدرورپ  يوسب  ماهدننک  ترجه  نم  هک  یتسردب  تفگ  طول و  ار  وا  رم  دیورگ  سپ 
وا هک  یتسردب  ایند و  رد  ار  شدزم  ار  وا  میداد  ار و  باتک  يربمغیپ و  وا  نادنزرف  رد  میدینادرگ  بوقعی و  قحسا و  ار  وا  رم  میدیـشخب  و 

زا هنیآ  ره  ترخآ  رد 
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(27  ) تسا ناگتسیاش 
زا يدـحا  چـیه  نآب  ار  امـش  هتفرگن  یـشیپ  ار  تشز  راک  دـییآیم  هنیآ  ره  امـش  هک  یتسردـب  ار  شموق  رم  تفگ  هک  یماـگنه  ار  طول  و 

(28  ) نایناهج
رگم شموق  باوج  دوبن  سپ  ار  دنـسپان  ناتنمجنا  رد  دـییآیم  ار و  هار  دـینکیم  عطق  ار و  نادرم  دـییآیم  هنیآ  ره  امـش  هک  یتسردـب  اـیآ 

(29  ) نایوگتسار زا  یتسه  رگا  ار  ادخ  باذع  امب  دیروایب  دنتفگ  هکنآ 
(30  ) ناگدننک داسف  هورگ  رب  ارم  نک  يرای  نم  راگدرورپ  تفگ 

دنـشاب شلها  هک  یتسردب  ار  هیرق  نیا  لها  میناگدننک  كاله  ام  هک  یتسردـب  دـنتفگ  تراشبب  ار  میهاربا  ام  ناگداتـسرف  دـندمآ  نوچ  و 
(31  ) ناراکمتس

زا دـشاب  هک  شنز  رگم  ار  شلها  ار و  وا  میهدـیم  تاجن  هنیآ  ره  تسنآ  رد  هکنآب  میرتاناد  ام  دـنتفگ  طول  تسنآ  رد  هک  یتسردـب  تفگ 
(32  ) ناگدنامزاب

یتسردب وش  نیگهودنا  هن  سرتم و  دنتفگ  تقاط و  رد  ناشیاب  دش  گنت  ناشیاب و  دش  نوزحم  ار  طول  ام  ناگداتـسرف  دـندمآ  هک  نوچ  و 
(33  ) ناگدنامزاب زا  دشاب  هک  ار  تنز  رگم  ار  تلها  ارت و  میاهدنناهر  ام  هک 

(34  ) دننکیم يراکهابت  هک  دنتسه  هکنآ  ببسب  نامسآ  زا  یباذع  هیرق  نیا  لها  رب  میناگدنروآ  دورف  ام  هک  یتسردب 
(35  ) لقعب دنباییم  هک  یهورگ  يارب  زا  راکشآ  یتمالع  نآ  زا  میتشاذگ  او  قیقحتب  و 

نیمز رد  دینکم  يراکهابت  ار و  نیـسپ  زاب  زور  دینک  وزرآ  ار و  ادخ  دیتسرپب  نم  موق  يا  تفگ  سپ  بیعـش  ار  ناشردارب  نیدـم  يوسب  و 
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(36  ) ناگدننک داسف 
(37  ) ناگدنام و ياج  رب  ناشاههناخ  رد  دندیدرگ  سپ  هحیص  ای  هلزلز  ناشتفرگ  سپ  ار  وا  دندرک  بیذکت  سپ 
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ناشیا تشاد  زاب  سپ  ار  ناشیا  رادرک  میجر  وید  ناشیا  يارب  تسارایب  ناشاهنکسم و  زا  امـش  رب  دش  رهاظ  تقیقحب  ار و  دومث  ار و  داع  و 

(38  ) ناگدننیب دندوب  هار و  زا  ار 
ناگدنریگ یشیپ  دندوبن  نیمز و  رد  دندرک  یـشکرس  سپ  اههزجعمب  یـسوم  ار  ناشیا  دمآ  قیقحتب  ار و  ناماه  ار و  نوعرف  ار و  نوراق  و 

(39)
هک دوب  یسک  ناشیا  زا  یضعب  هزیرگنس و  ای  داب  دنت  وا  رب  میداتسرف  هک  دوب  یـسک  ناشیا  زا  یـضعب  سپ  وا  هانگب  میتفرگ  ار  کی  ره  سپ 

ام و میدرک  قرغ  هک  یـسک  ناشیا  زا  یـضعب  نیمزب و  ار  وا  ام  میدرب  ورف  هک  دوب  یـسک  ناشیا  زا  یـضعب  لـیئربج و  يادـص  ار  وا  تفرگ 
(40  ) دندرکیم متس  دوخ  ياهسفن  رب  هک  دندوب  نکیل  ار و  ناشیا  دنک  متس  ات  ادخ  دوبن 

اههناخ نیرتتسـس  هک  یتسردب  ار و  هناخ  دوخ  يارب  تفرگ  هک  تسا  یتوبکنع  لثم  دننام  ناتـسود  ادخ  ریغ  زا  دنتفرگ  ارف  هک  نانآ  لثم 
(41  ) دینادب هک  دیشاب  رگا  تسا  توبکنع  هناخ  هنیآ  ره 

(42  ) رادرکتسرد بلاغ  تسوا  يزیچ و  زا  وا  ریغ  زا  دنناوخیم  ار  هچنآ  دنادیم  ادخ  هک  یتسردب 
(43  ) نایاناد رگم  لقعب  ار  نآ  دنباییمن  نامدرم و  يارب  ار  اهنآ  مینزیم  اهلثم  نیا  و 

(44  ) ناگدنورگ يارب  زا  تسا  یتیآ  هنیآ  ره  نآ  رد  هک  یتسردب  یتسار  رب  ار  نیمز  اهنامسآ و  ادخ  دیرفآ 
هنیآ ره  دنسپان و  تشز و  ياهراک  زا  دنکیم  یهن  زامن  هک  یتسردب  ار  زامن  راد  ياپ  رب  باتک و  زا  وتب  دوشیم  هدرک  یحو  ار  هچنآ  ناوخب 

(45  ) دینکیم هچنآ  دنادیم  ادخ  تسا و  رتگرزب  ادخ  رکذ 
تسا  رتهب  نآ  هچنآب  رگم  باتک  لها  اب  دینکم  هلداجم  و 
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یکی امش  هلا  ام و  هلا  امشب و  دش  هداتسرف  ورف  امب و  دش  هداتـسرف  ورف  هچنآب  میدروآ  نامیا  دیئوگب  ناشیا و  زا  دندرک  متـس  هک  نانآ  رگم 

(46  ) ناداقنم ار  وا  رم  میئام  تسا و 
هّکم لها  شیرق و  راّفک  ینعی  اهنیا  زا  نآب و  دـنروآیم  نامیا  باتک  ناشمیداد  هک  نانآ  سپ  ار  باتک  وت  يوسب  میداتـسرف  ورف  نینچمه  و 

(47  ) نارفاک رگم  ام  ياهتیآب  دنزرویمن  راکنا  نآب و  ددرگیم  هک  تسه  سک 
لطاب دننک  ّکش  هنیآ  ره  ماگنه  نآ  هک  تتسار  تسدب  ار  نآ  یـشاب  هتـشونیمن  یباتک و  چیه  نآ  زا  شیپ  یـشاب  هدناوخیم  هک  يدوبن  و 

(48  ) ناشیک
(49  ) ناراکمتس رکم  ام  ياهتیآب  دنزرویمن  راکنا  ار و  ملع  دندش  هداد  هک  نانآ  ياههنیس  رد  رهاظ  تسا  ییاهتیآ  نآ  هکلب 

هدننک میب  رگم  نم  متـسین  تسا و  ادخ  دزن  اهتیآ  نآ  هک  تسین  نیا  زج  وگب  شراگدرورپ  زا  اهتیآ  وا  رب  دـشن  هداتـسرف  ورف  ارچ  دـنتفگ  و 
(50  ) راکشآ

یتمحر و هنیآ  ره  نآ  رد  هک  یتسردـب  ناـشیا  رب  دوشیم  هدـناوخ  هک  ار  باـتک  نآ  وت  رب  میداتـسرف  ورف  اـم  هک  ار  ناـشیا  دوبن  یفاـک  اـیآ 
(51  ) دنورگیم هک  یهورگ  يارب  زا  تسیدنپ 

دندش رفاک  لطابب و  دندروآ  نامیا  هک  نانآ  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  دـنادیم  هاوگ  امـش  نایم  نم و  نایم  ادـخ  تسا  یفاک  وگب 
(52  ) ناراکنایز دنناشیا  هورگ  نآ  ادخب 

ناشیا هّتبلا  دمآ  دهاوخ  هنیآ  ره  باذع و  ار  ناشیا  دوب  هدمآ  هنیآ  ره  هدش  هدرپ  مان  یتقو  دوبن  رگا  ار و  باذع  وت  زا  دـنهاوخیم  باتـشب  و 
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(53  ) دننادن ناشیا  ناهگان و  ار 
(54  ) نارفاکب تسا  هدننک  هطاحا  هنیآ  ره  خزود  هک  یتسردب  ار و  باذع  وت  زا  دنهاوخیم  باتشب 

ناشاهاپ  ریز  زا  ناشالاب و  زا  باذع  ار  ناشیا  دریگارف  هک  يزور 
375 ص : نآرق ، همجرت 

(55  ) دیدرکیم هک  دیدوب  ار  هچنآ  دیشچب  دیوگ  و 
نآرق 413  همجرت  ( 56  ) دیتسرپب ارم  سپ  تسا  خارف  نم  نیمز  هک  یتسردب  دیدروآ  نامیا  هک  نم  ناگدنب  يا 

(57  ) دنوشیم هدینادرگرب  ام  يوسب  سپ  تسگرم  هدنشچ  یسفن  ره 
اهرهن اهنآ  ریز  زا  دوریم  هک  ییاههفرغ  تشهب  زا  ار  ناشیا  میهدـیم  ياج  هنیآ  ره  هتـسیاش  ياهراک  دـندرک  دـندروآ و  ناـمیا  هک  ناـنآ  و 

(58  ) ناگدننک لمع  شاداپ  تسبوخ  نآ  رد  ناینادواج 
(59  ) دننکیم لّکوت  ناشراگدرورپ  رب  دندرک و  ربص  هک  نانآ 

(60  ) اناد ياونش  تسوا  ار و  امش  ار و  وا  دهدیم  يزور  ادخ  ار  شیزور  درادیمنرب  هک  هدنبنج  زا  اسب  و 
اجکب سپ  ادـخ  دـنیوگ  هنیآ  ره  ار  هاـم  باـتفآ و  درک  رّخـسم  ار و  نیمز  اهنامـسآ و  دـیرفآ  تسیک  هک  ناـشیا  زا  یـسرپب  رگا  هنیآ  ره  و 

(61  ) دیوشیم هدینادرگرب 
(62  ) تساناد زیچ  همهب  ادخ  هک  یتسردب  شیارب  دنادرگیم  گنت  شناگدنب و  زا  دهاوخیم  هکنآ  يارب  ار  يزور  دنکیم  هداشگ  ادخ 

هنیآ ره  شتوم  دـعب  زا  ار  نیمز  نآـب  دـینادرگ  هدـنز  سپ  ار  یبآ  نامـسآ  زا  داتـسرف  ورف  هک  تسیک  هک  ناـشیا  زا  یـسرپب  رگا  هنیآ  ره  و 
(63  ) لقعب دنباییمن  ناشیا  رثکا  هکلب  ار  ادخ  رم  شیاتس  وگب  ادخ  دنیوگ 

(64  ) دننادب هک  دنشاب  رگا  یناگدنز  يارس  تسنآ  هنیآ  ره  نیسپ  زاب  يارس  هک  یتسردب  يزاب و  لزه و  زج  ایند  یناگدنز  نیا  تسین  و 
هاگ نآ  تشد  يوسب  ار  ناشیا  داد  تاجن  نوچ  سپ  ار  نید  وا  يارب  ناگدنراد  شغیب  ار  ادخ  دـنناوخب  یتشک  رد  دـنوش  راوس  نوچ  سپ 

(65  ) دنروآیم كرش  ناشیا 
(66  ) تسناد دنهاوخ  يدوزب  سپ  دنوش  بایماک  ات  ار و  ناشیا  میداد  هچنآب  دنزرو  نارفک  ات 

میدینادرگ  ام  هک  دندیدن  ایآ 
376 ص : نآرق ، همجرت 

(67  ) دنزرویم نارفک  ادخ  تمعنب  دنورگیم و  لطابب  سپ  ایآ  ناشنوماریپ  زا  نامدرم  دنوشیم  هدوبر  نمأ و  ار  یمرح 
يارب تماـقا  ياـج  خزود  رد  تسین  اـیآ  ار  وا  دـمآ  نوچ  ار  ّقـح  درک  بیذـکت  اـی  ار  غورد  ادـخ  رب  تسب  هکنآ  زا  رتراکمتـس  تسیک  و 

(68  ) نارفاک
(69  ) تسناراکوکین اب  هنیآ  ره  ادخ  هک  یتسردب  ار و  دوخ  ياههار  ار  ناشیا  مینکیم  تیاده  هنیآ  ره  ام  رد  دندرک  هدهاجم  هک  نانآ  و 

ۀّکمب تلزن  یه  ۀیآ و  نوّتس  موّرلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) فورح نیاب  دنگوس 

(2  ) مور دندش  بولغم 
(3  ) دنوشیم بلاغ  يدوزب  ناشندش  بولغم  دعب  زا  ناشیا  نیمز و  نیرتکیدزن  رد 

(4  ) ناگدنورگ دنوشیم  داش  نینچ  يزور  سپ و  زا  شیپ و  زا  رما  تسار  ادخ  رم  دشاب  هن  هس و  نایم  هک  یلاس  كدنا  رد 
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(5  ) نابرهم بلاغ  تسوا  دهاوخ و  هک  ار  نآ  دنکیم  يرای  ادخ  يرایب 
(6  ) دننادیمن مدرم  نیرتشیب  نکیل  ار و  شاهدعو  ادخ  دنکیمن  فالخ  ادخ  ندرک  هدعو 

(7  ) نالفاغ دنناشیا  ترخآ  زا  ناشیا  تایهتشم و  تاسوسحم و  ینعی  ایند  یناگدنز  زا  ار  يرهاظ  دننادیم 
هدـش و هدرب  مان  یتّدـم  ّقحب و  رگم  تسا  ود  نآ  نایم  هچنآ  ار و  نیمز  اهنامـسآ و  ادـخ  دـیرفاین  هک  ناـشاهدوخ  رد  دـننکیمن  رّکفت  اـیآ 

(8  ) دننارفاک هنیآ  ره  ناشراگدرورپ  تاقالمب  نامدرم  زا  يرایسب  هک  یتسردب 
دنتفرن ایآ 

377 ص : نآرق ، همجرت 
ار و نیمز  دندینادرگرب  ییاناوت و  رد  ناشیا  زا  رتتخـس  دندوب  ناشیا  زا  شیپ  دندوب  هک  نانآ  راک  ماجنا  دوب  هنوگچ  دـنرگنب  سپ  نیمز  رد 

ناشیا رب  دنک  ملظ  هک  ادخ  دوبن  سپ  نشور  تازجعم  اب  ناشنالوسر  ار  ناشیا  دمآ  شدندرک و  دابآ  هچنآ  زا  رترایـسب  ار  نآ  دـندرک  دابآ 
(9  ) دندرکیم متس  ناشاهدوخ  رب  هک  دندوب  نکیل  و 

(10  ) دندرکیم ازهتسا  نآب  هک  دندوب  ار و  ادخ  ياهتیآ  دندرک  بیذکت  هک  رتدب  دندرک  دب  هک  نانآ  تبقاع  دشاب  سپ 
(11  ) دیوشیم هدینادرگرب  وا  يوسب  سپ  شدنکیم  هداعا  سپ  ار  قلخ  دنیرفآیم  ادخ 

(12  ) ناکرشم ناراکهانگ  دنوش  دیمون  تمایق  دوش  میاق  هک  يزور  و 
(13  ) ناگدنزرو راکنا  ناشناکیرشب  دنشاب  ناعیفش و  ناشناکیرش  زا  ار  ناشیا  رم  دشابن  و 

(14  ) دنوشیم قّرفتم  نینچ  يزور  تمایق  دوشیم  میاق  هک  يزور  و 
دنوشیم رورسم  هک  ینمچ  رد  دنناشیا  سپ  هتـسیاش  ياهراک  دندروآ  نامیا  هک  نانآ  اّما  سپ  دنوشیم ) ادج  مه  زا  نارفاک  نانمؤم و  ینعی  )

(15)
(16  ) ناگدش رضاح  باذع  رد  دنناشیا  سپ  ار  ترخآ  تاقالم  ار و  ام  ياهتیآ  دندرک  بیذکت  دندش و  رفاک  هک  نانآ  اّما  و 

(17  ) دینکیم دادماب  هک  یماگنه  دینکیم و  هاگنابش  هک  یماگنه  ار  ادخ  حیبست  سپ 
(18  ) دینکیم رهظ  هک  یماگنه  زور و  رخآ  فرط  نیمز و  اهنامسآ و  رد  شیاتس  تسار  وا  رم  و 

هدروآ نوریب  نینچمه  نآ و  توـم  زا  سپ  ار  نیمز  دـنادرگیم  هدـنز  هدـنز و  زا  ار  هدرم  دروآـیم  نوریب  هدرم و  زا  ار  هدـنز  دروآـیم  نوریب 
(19  ) دیوشیم

(20  ) دیوشیم هدنکارپ  هک  دیناسنا  امش  هاگ  نآ  سپ  كاخ  زا  ار  امش  دیرفآ  هکنآ  شیاهتیآ  زا  و 
زا و 

378 ص : نآرق ، همجرت 
نآ رد  هک  یتسردب  ینابرهم  یتسود و  ناتنایم  دینادرگ  اهنآ و  يوسب  دیریگ  مارآ  ات  اهتفج  ناتاهدوخ  زا  امش  يارب  دیرفآ  هکنآ  شیاهتیآ 

(21  ) دننکیم رّکفت  هک  یهورگ  يارب  تساهتیآ  هنیآ  ره 
نایاناد يارب  تساهتیآ  هنیآ  ره  نآ  رد  هک  یتسردب  امش  ياهگنر  امش و  ياهنابز  فالتخا  نیمز و  تساهنامسآ و  ندیرفآ  شیاهتیآ  زا  و 

(22)
هک یهورگ  يارب  تساـهتیآ  هنیآ  ره  نآ  رد  هـک  یتسردـب  شلـضف  زا  تسامـش  نتـسج  زور و  بـشب و  تسامـش  باوـخ  شیاـهتیآ  زا  و 

(23  ) دنونشیم
زا دعب  ار  نیمز  نآب  دنادرگیم  هدـنز  سپ  ار  بآ  نامـسآ  زا  دتـسرفیم  ورف  دـیما و  میب و  هار  زا  قرب  ار  امـش  دـیامنیم  هکنآ  شیاهتیآ  زا  و 

(24  ) لقعب دنباییم  هک  یهورگ  يارب  تساهتیآ  هنیآ  ره  نآ  رد  هک  یتسردب  توم 
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(25  ) دییآیم نوریب  امش  هاگ  نآ  نیمز  زا  یندناوخ  ار  امش  دناوخ  نوچ  سپ  شرماب  نیمز  نامسآ و  دشابیم  ياپ  رب  هکنآ  شیاهتیآ  زا  و 
(26  ) دنناربنامرف ار  وا  رم  همه  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  ره  تسار  وا  رم  و 

نیمز و اهنامـسآ و  رد  رترب  فـصو  تسار  وا  رم  وا و  رب  تسا  رتناـسآ  نآ  ار و  نآ  دـنکیم  هداـعا  سپ  ار  قـلخ  دـنیرفآیم  هکنآ  تـسوا  و 
(27  ) راکتسرد بلاغ  تسوا 

دیشاب امش  سپ  ناتمیداد  يزور  هچنآ  رد  ناکیرش  زا  ناتاهنیمی  دش  کلام  هچنآ  زا  تسار  امـش  رم  ایآ  ناتاهدوخ  زا  یلثم  امـش  يارب  دز 
هک یهورگ  يارب  زا  ار  اهتیآ  میهدیم  لیصفت  نینچمه  ناتاهدوخ  زا  ناشنتشاد  میب  نوچ  ناشیا  زا  دیشاب  هتـشادیم  میب  هک  ناسکی  نآ  رد 

(28  ) لقعب دنباییم 
ار ناشاهشهاوخ  دندرک  ملظ  هک  نانآ  دندرک  يوریپ  هکلب 

379 ص : نآرق ، همجرت 
(29  ) ناگدننک يرای  چیه  ار  ناشیا  رم  تسین  ادخ و  درک  لالضا  هک  ار  نآ  دنکیم  تیاده  هک  سپ  یشناد  نودب 

تـسنیا ار  ادـخ  شنیرفآ  رم  يرییغت  تسین  نآ  رب  ار  قلخ  دـیرفآ  هک  ار  ادـخ  شنیرفآ  يارگ  قح  نید  يارب  ار  تیور  نادرگ  تسار  سپ 
(30  ) دننادیمن نامدرم  نیرتشیب  نکیل  تسرد و  تسار و  نید  نآ 

(31  ) ناگدنروآ كرش  زا  دیشابم  ار و  زامن  دیراد  ياپ  رب  وا و  زا  دیزیهرپب  وا و  يوسب  ناگدننک  تشگزاب 
(32  ) دننامداش تسا  ناشیا  دزن  هچنآب  یهورگ  ره  اههورگ  دندش  ار و  ناشنید  دندرک  هراپ  هراپ  هک  نانآ  زا 

یتمحر دوخ  زا  ار  ناشیا  دیناشچ  نوچ  سپ  وا  يوسب  ناگدننک  تشگزاب  ار  ناشراگدرورپ  دنناوخیم  يررض  ار  ناسنا  دنک  ّسم  نوچ  و 
(33  ) دنروآیم كرش  ناشراگدرورپب  ناشیا  زا  هراپ  هاگ  نآ 

(34  ) دینادب هک  دشاب  دوز  سپ  دینک  ینارماک  سپ  ناشمیداد  هچنآب  دنزرو  نارفک  ات 
(35  ) دنروآیم كرش  نآب  هک  دنتسه  هچنآب  دنک  نخس  وا  سپ  یتّجح  ناشیا  رب  میداتسرف  ورف  ای 

ناشیا هاگ  نآ  ناشاهتـسد  داتـسرف  شیپ  هچنآ  ببـسب  یتخـس  ار  ناشیا  دـسرب  رگا  نآب و  دـنوش  داش  یتمحر  ار  ناـمدرم  میناـشچ  نوچ  و 
(36  ) دنوشیم دیمون 

يارب تسا  اهتیآ  هنیآ  ره  نآ  رد  هک  یتسردـب  دـنادرگیم  گنت  دـهاوخیم و  هکنآ  يارب  ار  يزور  دـنادرگیم  هداشگ  ادـخ  هک  دـندیدن  ایآ 
(37  ) دنورگیم هک  یهورگ 

نآ ار و  ادـخ  برق  يدونـشوخ و  دـنهاوخیم  هک  ار  نانآ  رم  تسا  رتهب  نآ  ار  لـیبس  نبا  هدـنامرد و  شّقح و  ار  تبارق  بحاـص  هدـب  سپ 
(38  ) ناراگتسر دنناشیا  هورگ 

دیهاوخیم هک  یتاوکز  زا  دیداد  هچنآ  ادخ و  دزن  دوشیمن  نوزفا  سپ  نامدرم  ياهلام  رد  دیازفیب  ات  یتدایز  زا  دیهدیم  هچنآ  و 
380 ص : نآرق ، همجرت 

(39  ) ناگدننک نوزف  دنناشیا  اهنآ  سپ  ار  ادخ  يدونشوخ 
هک یسک  تسه  امش  ناکیرـش  زا  ایآ  ار  امـش  دنک  هدنز  سپ  ار  امـش  دناریمب  سپ  ار  امـش  داد  يزور  سپ  ار  امـش  دیرفآ  هک  تسنآ  ادخ 

(40  ) دنروآیم كرش  هچنآ  زا  تسا  رترب  وا و  تسا  هّزنم  زیچ  چیه  نآ  زا  دنکب 
ناشیا هک  دشاب  دـندرک  هچنآ  زا  یخرب  ار  ناشیا  دـناشچب  ات  نامدرم  ياهتـسد  دـندرک  بسک  هچنآ  ببـسب  رحب  ّرب و  رد  یهابت  دـش  رهاظ 

(41  ) دندرگرب
(42  ) ناکرشم ناشیا  رثکا  دندوب  شیپ  زا  دندوب  هک  اهنآ  راک  ماجنا  دوب  هنوگچ  هک  دیرگنب  سپ  نیمز  رد  دینک  ریس  وگب 

نینچ يزور  ادـخ  زا  ار  وا  رم  ندـینادرگ  زاـب  تسین  هک  يزور  دـیایب  هکنآ  زا  شیپ  تسرد  تسار و  نید  يارب  ار  تیور  راد  تسار  سپ 
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(43  ) دنوشیم ادج 
(44  ) دننکیم هدامآ  ناشاهدوخ  يارب  سپ  هتسیاش  راک  درک  هکنآ  شرفک و  تسوا  رب  سپ  دش  رفاک  هکنآ 

(45  ) ار نارفاک  درادیمن  تسود  وا  هک  یتسردب  شمرک  لضف و  زا  هتسیاش  ياهراک  دندرک  دندروآ و  نامیا  هک  ار  نانآ  دهد  ازج  ات 
دیئوجب ات  شرماب و  ار  یتشک  دنک  يراج  ات  شتمحر و  زا  ار  امـش  دناشچب  ات  ناگدنهد و  تراشب  ار  اهداب  دتـسرفیم  هکنآ  شیاهتیآ  زا  و 

(46  ) دیرازگ رکش  امش  هک  دشاب  شلضف و  زا 
دشاب دندرک و  هانگ  هک  نانآ  زا  میدیـشک  ماقتنا  سپ  اهتیآب  ار  ناشیا  دندمآ  سپ  ناشموق  يوسب  نالوسر  وت  زا  شیپ  میداتـسرف  قیقحتب  و 

(47  ) ناگدنورگ ندرک  يرای  ام  رب  تباث 
نامسآ  رد  شدنکیم  نهپ  سپ  ار  ربا  دزیگنایم  رب  سپ  ار  اهداب  دتسرفیم  هک  تسنآ  ادخ 

381 ص : نآرق ، همجرت 
دهاوخ هک  ار  وا  نآب  دناسرب  نوچ  سپ  شیاهنخر  زا  دـیآیم  نوریب  هک  ار  ناراب  ینیبیم  سپ  اههراپ  شدـنادرگیم  دـهاوخیم و  هک  هنوگچ 

(48  ) دننکیم يداش  ناشیا  هاگ  نآ  شناگدنب  زا 
(49  ) دننادیمون هنیآ  ره  نآ  زا  شیپ  ناشیا  رب  دوش  هداتسرف  ورف  هکنآ  زا  شیپ  دندوب  هچ  رگا  و 

ره رب  وا  تسناگدرم و  هدننک  هدنز  نآ  هک  یتسردب  نآ  ندرم  زا  سپ  ار  نیمز  دنکیم  هدنز  هنوگچ  ادخ  تمحر  ياهرثا  يوسب  رگنب  سپ 
(50  ) تسا اناوت  زیچ 

(51  ) دندیزرویم نارفک  هک  نآ  سپ  زا  دندیورگ  هنیآ  ره  هدش  هدینادرگ  درز  ار  وا  دندید  سپ  ار  يداب  میداتسرف  رگا  هنیآ  ره  و 
(52  ) ناگدننک تشپ  دندرگرب  نوچ  ندناوخ  ار  نارک  یناونشیمن  ار و  ناگدرم  یناونشیمن  وت  هک  یتسردب  سپ 

(53  ) ناگدنهن ندرگ  دنناشیا  سپ  ام  ياهتیآب  دورگیم  هک  ار  نآ  رگم  یناونشیمن  ناشیا  یهارمگ  زا  ناروک  هدنیامن  هار  وت  یتسین  و 
دنیرفآیم يریپ  یناوتان و  ییاناوت  سپ  زا  دـینادرگ  سپ  ییاناوت  یناوتان  زا  سپ  دـینادرگ  سپ  یناوتاـن  زا  ار  امـش  دـیرفآ  هک  تسنآ  ادـخ 

(54  ) اناوت ياناد  تسوا  دهاوخیم و  هک  ار  هچنآ 
هدـینادرگرب هک  دـندوب  نینچمه  تعاس  کـی  زج  دـندرکن  گـنرد  هک  ناراـکهانگ  دـنروخیم  دـنگوس  تماـیق  دوشیم  میاـق  هک  يزور  و 

(55  ) دندشیم
زیختـسر و زور  تسنیا  سپ  زیختـسر  زور  ات  ادـخ  باتک  رد  دـیدرک  گنرد  هک  قیقحتب  ار  نامیا  شناد و  دـندش  هداد  هک  نانآ  دـنتفگ  و 

(56  ) دیتسنادیمن هک  دیدوب  امش  نکیل 
(57  ) دنک لیاز  باتع  هچنآب  دنوشیم  هدناوخ  ناشیا  هن  ناشیا و  یهاوخ  رذع  دندرک  متس  هک  نانآ  دننکن  دوس  نینچ  يزور  سپ 

نآرق  نیا  رد  مدرم  يارب  ام  میدز  قیقحتب  و 
382 ص : نآرق ، همجرت 

(58  ) ناشیک لطاب  زج  امش  دیتسین  دندش  رفاک  هک  نانآ  دنیوگ  هنیآ  ره  یتیآ  ار  ناشیا  يروآ  رگا  یلثم و  ره  زا 
(59  ) دننادیمن هک  نانآ  ياهلد  رب  ادخ  دهنیم  رهم  نینچمه 

(60  ) دننکیمن نیقی  هک  نانآ  ارت  دنروآ  رد  ياج  زا  هک  دیابن  تسا و  قح  ادخ  هدعو  هک  یتسردب  نک  ربص  سپ 

ۀیآ نوثالث  عبرا و  یه  ۀیّکم و  نمقل  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(2  ) مکحم باتک  نآ  ياهتیآ  تسا  نیا 
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(3  ) ناراکوکین يارب  زا  تمحر  تیاده و 
(4  ) دننکیم نیقی  هک  دنناشیا  ترخآب  ناشیا  ار و  ةاکز  دنهدیم  ار و  زامن  دنرادیم  ياپ  رب  هک  نانآ 

(5  ) ناراگتسر دنناشیا  اهنآ  ناشراگدرورپ و  زا  تیاده  رب  دنااهنآ 
تـسا ار  ناشیا  رم  اهنآ  ءازهتـسا  ار  نآ  دریگب  یملع و  نودب  ادخ  هار  زا  دنادرگ  مگ  ات  ار  مالک  لزه  درخیم  هک  تسه  سک  نامدرم  زا  و 

(6  ) هدننک راوخ  یباذع 
ار وا  هد  هدژم  سپ  تسا  ینارک  شـشوگ  رد  هک  ایوگ  ار  نآ  دینـشن  هک  ایوگ  نانکّربکت  دنادرگ  يور  ام  اهتیآ  وا  رب  دوش  هدناوخ  نوچ  و 

(7  ) درد رپ  یباذعب 
(8  ) تمعن زان و  اب  ياهتشهب  تسا  ار  ناشیا  رم  هتسیاش  ياهراک  دندرک  دندیورگ و  هک  نانآ  هک  یتسردب 

(9  ) رادرک تسرد  بلاغ  تسوا  یتسارب و  ادخ  زا  یندرک  هدعو  نآ  رد  ناینادواج 
هدنبنج  ره  زا  نآ  رد  دنکارپب  امش و  اب  ددرگب  هک  ادابم  تباث  ياههوک  نیمز  رد  دنکفا  ار و  نآ  دننیب  هب  هک  ینوتس  ریغب  ار  اهنامسآ  دیرفآ 

383 ص : نآرق ، همجرت 
(10  ) وکین یفنص  ره  زا  نآ  رد  میدینایور  سپ  ار  بآ  نامسآ  زا  میداتسرف  ورف  و 

(11  ) راکشآ یهارمگ  رد  دنناملاظ  هکلب  وا  ریغ  زا  دنشاب  هک  نانآ  دندیرفآ  زیچ  هچ  هک  ارم  دیئامنب  سپ  ادخ  قلخ  تسنیا 
شدوخ و يارب  دنکیم  رکش  هک  تسین  نیا  زج  سپ  دنکیم  رکـش  هکنآ  ار و  ادخ  رم  نک  رکـش  هک  تمکح  ار  نامقل  میداد  هک  قیقحتب  و 

(12  ) تسا هدوتس  زاین  یب  ادخ  هک  یتسردب  سپ  دزرویم  نارفک  هکنآ 
تـسا یملظ  هنیآ  ره  كرـش  هک  یتسردب  ادخب  رایم  كرـش  نم  كرـسپ  يا  شدادیم  دنپ  وا  ار و  شرـسپ  رم  نامقل  تفگ  هک  یماگنه  و 

(13  ) گرزب
ریـش زا  شدندیرب  یندش و  تسـس  رب  یندـش  تسـس  شردام  ار  وا  تشادرب  شنیدـلاوب  ندرک  یبوخ  باب  رد  ار  ناسنا  میدرک  ّتیـصو  و 

(14  ) تشگزاب تسا  نم  يوسب  ار  تنیدلاو  ارم و  رم  نک  رکش  هک  لاس  ود  رد  دشاب 
ار و ود  نآ  نکم  تعاـطا  سپ  شناد  نآـب  ارت  تسین  هچنآ  نم  اـب  ینادرگ  کیرـش  هکنآ  رب  ارت  دـنراد  زاـب  هک  دـنهاوخ  شـشوکب  رگا  و 

مهد ربخ  سپ  امـش  تشگزاب  تسنم  يوسب  سپ  نم  يوسب  درک  تشگزاب  هکنآ  هار  نک  يوریپ  یبوخب و  اـیند  رد  ار  ود  ره  نک  یهارمه 
(15  ) دیدرکیم هک  دیدوب  هچنآب  ار  امش 

ار نآ  درآیم  نیمز  رد  ای  اهنامسآ  رد  ای  یگنـس  نارگ  رد  دشاب  هدوب  سپ  لدرخ  زا  هناد  رادقم  دشاب  رگا  نآ  هک  یتسردب  نم  كرـسپ  يا 
(16  ) تسهاگآ نیب  کیراب  ادخ  هک  یتسردب  ادخ 

ییاهراک زا  نآ  هک  یتسردـب  ارت  دیـسر  هچنآ  رب  نک  ربص  رکنم و  زا  نک  یهن  فورعمب و  نک  رما  ار و  زاـمن  راد  ياـپ  رب  نم  كرـسپ  يا 
(17  ) تشاگنا دیابن  لهس  هک  تسا 

شزان هدنمارخ  ّربکتم  ره  درادیمن  تسود  ادخ  هک  یتسردب  راختفا  يور  زا  نیمز  رد  ورم  هار  نامدرم و  يارب  ار  تیور  ّربکت  هب  نادرگم  و 
(18  ) ار هدنراد 
رد نیزگ  هنایم  و 

384 ص : نآرق ، همجرت 
(19  ) تسا نارخ  زاوآ  هنیآ  ره  اهزاوآ  نیرتشوخان  هک  یتسردب  تزاوآ  زا  نک  مک  زاب  تراتفر و 

ینطاب يرهاظ و  ار  شیاهتمعن  امش  رب  دینادرگ  مامت  تسا و  نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  امـش  يارب  درک  مار  ادخ  هک  دیدیدن  ایآ 
(20  ) هدننک نشور  یباتک  هن  یتیاده و  هن  شناد و  نودب  ادخ  رد  دنکیم  هلداجم  هک  تسا  یسک  نامدرم  زا  و 

( ینارعش  ) نآرق www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 319زکرم  هحفص 198 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


ار دوخ  ناردپ  نآ  رب  میتفای  ار  هچنآ  مینکیم  يوریپ  هکلب  دـنیوگ  ادـخ  داتـسرف  ورف  هچنآ  دـینک  يوریپ  هک  ار  ناشیا  رم  دوش  هتفگ  نوچ  و 
(21  ) نازوس شتآ  باذع  يوسب  ار  ناشیا  دناوخیم  هک  میجر  وید  دشاب  هدوب  هچ  رگا  ایآ و 

تـسادخ يوسب  مکحم و  هریگتـسدب  دزرو  گنچ  قیقحتب  سپ  راکوکین  تسوا  ادـخ و  يوسب  ار  شیور  دروآـیم  صـالخاب  هک  یـسک  و 
(22  ) اهراک ماجنا 

هچنآب ار  ناشیا  داد  میهاوخ  ربخ  سپ  ناشیا  تشگزاب  تسا  اـم  يوسب  شرفک  ارت  دزاـس  نیگمغ  هک  دـیابن  سپ  دـیزرو  رفک  هک  یـسک  و 
(23  ) اههنیس ریارسب  تساناد  ادخ  هک  یتسردب  دندرک 

(24  ) تخس باذع  يوسب  ناشمیزاسیم  روبجم  سپ  یکدنا  ناشمینادرگیم  بایماک 
(25  ) دننادیمن ناشیا  رثکا  هکلب  ار  ادخ  رم  شیاتس  وگب  ادخ  دنیوگیم  ار  نیمز  اهنامسآ و  دیرفآ  هک  هک  ناشیا  زا  یسرپب  رگا  هنیآ  ره  و 

(26  ) هدوتس زاین  یب  تسوا  ادخ  هک  یتسردب  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  تسار  ادخ  رم 
ادـخ ياههملک  دیـسریمن  رخآب  ایرد  تفه  شدـعب  زا  ار  وا  دادـیم  دادـم  اـیرد  اـهملق و  تخرد  زا  تسا  نیمز  رد  هچنآ  دـشاب  هکنآ  رگا  و 

(27  ) تسا میکح  زیزع  ادخ  هک  یتسردب 
(28  ) تسانیب ياونش  ادخ  هک  یتسردب  دحاو  سفن  نوچ  رگم  امش  نتخیگنا  رب  هن  امش و  ندیرفآ  تسین 

دیدیدن ایآ 
385 ص : نآرق ، همجرت 

مان یتّدـم  ات  دـنوریم  کی  ره  ار  هام  باتفآ و  دـینادرگ  رّخـسم  بش و  رد  ار  زور  دـنادرگیم  لخاد  زور و  رد  ار  بش  دروآیم  رد  ادـخ  هک 
(29  ) تسا هاگآ  دینکیم  هچنآب  ادخ  هک  یتسردب  هدش و  هدرب 

(30  ) گرزب عیفر  تسوا  ادخ  هکنآ  تسلطاب و  وا  ریغ  زا  دنناوخیم  ار  هچنآ  هکنیا  ّقح و  تسوا  ادخ  هک  تسنیاب  نآ 
ربص ره  يارب  تساهتیآ  هنیآ  ره  نآ  رد  هک  یتسردـب  شیاهتیآ  زا  ار  امـش  دـیامنب  ات  ادـخ  تمعنب  اـیرد  رد  دوریم  یتشک  هک  يدـیدن  اـیآ 

(31  ) يرازگ رکش  هدننک 
ار ناشیا  دـیئاهر  نوچ  سپ  ار  نید  وا  يارب  ناگدـنراد  صلاخ  ار  ادـخ  دـنناوخب  اـهرتسگ  هیاـس  نوچ  یجوم  ار  ناـشیا  دریگ  ورف  نوچ  و 

(32  ) هدنزرو نارفک  هدننک  رذع  ره  رگم  ام  ياهتیآب  دنکیمن  راکنا  ّقح و  هقیرط  رب  تباث  دنناشیا  زا  یخرب  سپ  ّرب  يوسب 
زا تسا  هدننک  تیافک  وا  هدش  هداز  هن  شدنزرف و  زا  يردپ  دـنکن  تیافک  هک  يزور  زا  دیـسرتب  ناتراگدرورپ و  زا  دـیزیهرپب  نامدرم  يا 

ادخب ار  امـش  دهد  بیرف  هک  دیابن  ایند و  یناگدنز  ار  امـش  دهد  بیرف  هک  دیابن  سپ  تسا  ّقح  ادخ  هدعو  هک  یتسردب  ار  يزیچ  شردـپ 
(33  ) هدنهد بیرف  نآ 

بـسک هچ  هک  یـسفن  چیه  دنادیمن  تسا و  اهمحر  رد  هچنآ  دنادیم  ار و  ناراب  دتـسرفیم  ورف  تمایق و  ملع  تسوا  دزن  ادـخ  هک  یتسردـب 
(34  ) هاگآ ياناد  تسادخ  هک  یتسردب  دریمیم  نیمز  مادکب  هک  یسفن  چیه  دنادیمن  ادرف و  دنکیم 

ۀیآ نوثالث  یه  ۀیّکم و  ةدجّسلا  ةروس 

386 ص : نآرق ، همجرت 
نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 

(2  ) نایملاع راگدرورپ  زا  نآ  رد  ّکش  تسین  تسباتک  نآ  نداتسرف  ورف 
وت زا  شیپ  هدننک  میب  چیه  ار  ناشیا  دماین  هک  ار  یهورگ  ینک  میب  ات  تراگدرورپ  زا  تسّقح  نآ  هکلب  ار  نآ  تسب  غوردـب  دـنیوگیم  ایآ 

(3  ) دنبای تیاده  ناشیا  هک  دشاب 
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وا ریغ  زا  ار  امش  رم  تسین  شرع  رب  دش  يوتسم  سپ  زور  شش  رد  تسات  ود  نآ  نایم  هچنآ  ار و  نیمز  اهنامـسآ و  دیرفآ  هکنآ  تسادخ 
(4  ) دیریگیمن دنپ  ارچ  سپ  ایآ  هدننک  تعافش  هن  يروای و  چیه 

هچنآ زا  لاـس  رازه  شرادـقم  دـشاب  هـک  يزور  رد  وا  يوـسب  دـنکیم  جورع  سپ  نـیمز  يوـسب  نامــسآ  زا  ار  رما  دـهدیم  ماـجنا  ناـماس 
(5  ) دیرامشیم

(6  ) تسا میحر  تسا و  زیزع  تسا  رضاح  بیاغ و  ياناد  نآ 
(7  ) لگ زا  ار  ناسنا  ندیرفآ  درک  ادتبا  ار و  نآ  دیرفآ  هک  يزیچ  ره  تخاس  وکین  هکنآ 

(8  ) هدش هتشاد  راوخ  یبآ  زا  هدیشک  فاص  زا  ار  شلسن  دینادرگ  سپ 
(9  ) دینکیم رکش  یکدنا  اهلد  اهمشچ و  شوگ و  امش  يارب  دینادرگ  شحور و  زا  نآ  رد  دیمد  ار و  نآ  درک  تسار  سپ 

(10  ) ناگدنورگان ناشراگدرورپ  تاقالمب  دنناشیا  هکلب  هزات  شنیرفآ  رد  میتسه  هنیآ  ره  ام  ایآ  نیمز  رد  میوش  مگ  نوچ  ایآ  دنتفگ  و 
(11  ) دیوشیم هدینادرگ  زاب  ناتراگدرورپ  يوسب  سپ  امشب  هدش  لّکوم  هک  گرم  هتشرف  ار  امش  دزاسیم  یّفوتم  وگب 

ام راگدرورپ  ناشراگدرورپ  دزن  ار  ناشاهرس  دنناگدنکفا  ریزب  ناراکهانگ  هک  ماگنه  نآ  ینیب  هب  رگا  و 
387 ص : نآرق ، همجرت 

(12  ) میناگدننک نیقی  ام  هک  یتسردب  هتسیاش  راک  مینک  ات  ار  ام  نادرگرب  سپ  میدینش  میدید و 
زا ار  خزود  هّتبلا  مزاـس  رپ  هنیآ  ره  هک  نم  زا  نخـسنیا  دـش  تباـث  نکیل  شتیادـه و  ار  یـسفن  ره  میدوـب  هداد  هنیآ  ره  میتـساوخیم  رگا  و 

(13  ) همه نامدرم  نایّنج و 
ببـسب ار  یمئاد  باذع  دیـشچب  ار و  امـش  میتشاذگاو  ام  هک  یتسردب  زورنیا  ناتزور  تاقالم  دـیدرک  شومارف  هچنآ  ببـسب  دیـشچب  سپ 

(14  ) دیدرکیم هک  دیدوب  هچنآ 
دمحب دـننک  حـیبست  نانکهدجـس و  دـنتفا  رد  يورب  اـهنآب  دـنوش  هداد  دـنپ  نوـچ  هک  ناـنآ  اـم  ياـهتیآب  دـنرآیم  ناـمیا  هک  تسین  نیا  زج 

(15  ) دننکیمن یشکرس  ناشیا  ناشراگدرورپ و 
(16  ) دننکیم قافنا  ناشمیداد  يزور  هچنآ  زا  دیما و  میب و  هار  زا  ار  ناشراگدرورپ  دنناوخیم  اههاگباوخ  زا  ناشاهولهپ  دزیخرب 

(17  ) دندرکیم هک  دندوب  هچنآ  ببسب  شاداپ  اهمشچ  شیاسآ  زا  ناشیا  يارب  دش  هدرک  ناهنپ  هچنآ  یسفن  دنادیمن  سپ 
(18  ) دنتسین ناسکی  قساف  دشاب  هک  تسا  یسک  نوچ  نمؤم  دشاب  هک  یسک  سپ  ایآ 

هک دندوب  هچنآ  ببـسب  يرـضح  ام  تماقا  ياج  ياهتـشهب  تسناشیا  يارب  سپ  ار  هتـسیاش  ياهراک  دـندرک  دـندروآ و  نامیا  هک  نانآ  اّما 
(19  ) دندرکیم

دوش هتفگ  نآ و  رد  دنوش  هدینادرگرب  نآ  زا  دنیآ  نوریب  هک  دـنهاوخ  هاگ  ره  تسا  شتآ  ناشیا  هاگیاج  سپ  دـندرک  قسف  هک  نانآ  اّما  و 
(20  ) دیدرکیم بیذکت  ار  نآ  دیدوب  هک  ار  یشتآ  باذع  دیشچب  ار  ناشیا  رم 

(21  ) دننک تشگزاب  ناشیا  هک  دشاب  رتمیظع  باذع  ریغ  رتکیدزن  باذع  نآ  زا  هّتبلا  ناشمیناشچب  هنیآ  ره  و 
میناگدنـشک ماقتنا  ناراکهانگ  زا  ام  هک  یتسردب  نآ  زا  دینادرگ  يور  سپ  شراگدرورپ  ياهتیآب  دش  هداد  دنپ  هکنآ  زا  رتملاظ  تسیک  و 

(22)
ّکش  رد  شابم  سپ  ۀیروت  ار  یسوم  میداد  قیقحتب  و 

388 ص : نآرق ، همجرت 
(23  ) لیئارسا ینب  يارب  زا  تیاده  ار  نآ  میدینادرگ  شتاقالم و  زا 

(24  ) دندرکیم نیقی  ام  ياهتیآب  هک  دندوب  دندرک و  ربص  نوچ  ام  نامرفب  دندرکیم  تیاده  هک  ینایاوشیپ  ناشیا  زا  میدینادرگ  و 
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(25  ) دندرکیم فالتخا  نآ  رد  دندوب  هچنآ  رد  تمایق  زور  ناشنایم  دنکیم  مکح  وا  وت  راگدرورپ  هک  یتسردب 
هنیآ ره  نآ  رد  هک  یتسردب  ناشاهنکـسم  رد  دنتفریم  هک  اهنرق  زا  ناشیا  زا  شیپ  میدرک  كاله  رایـسب  هچ  هک  ار  ناشیا  درکن  تیاده  ایآ 

(26  ) دنونشیمن سپ  ایآ  تسا  اهتیآ 
ایآ ناشاهدوخ  ناشنایاپ و  راهچ  نآ  زا  دـنروخیم  هک  ار  یعرز  نآب  میروآیم  نوریب  سپ  هایگ  یب  نیمزب  ار  بآ  میناریم  ام  هک  دـندیدن  ایآ 

(27  ) دننیبیمن سپ 
(28  ) نایوگتسار دیتسه  رگا  حتف  نیا  دوب  دهاوخ  یک  دنیوگیم  و 

(29  ) دنوش هداد  تلهم  ناشیا  هن  ناشندروآ و  نامیا  دندش  رفاک  هک  ار  نانآ  دنکن  دوس  حتف  زور  وگب 
(30  ) دننارظتنم ناشیا  هک  یتسردب  شاب  رظتنم  ناشیا و  زا  وش  نادرگ  ور  سپ 

ۀیآ نوعبس  ثلث و  یه  ۀّیندم و  بازحألا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) رادرک تسرد  ياناد  دشاب  ادخ  هک  یتسردب  ار  ناقفانم  نارفاک و  نکم  تعاطا  ادخ و  زا  زیهرپب  ربمغیپ  يا 

(2  ) هاگآ دینکیم  هچنآب  دشاب  ادخ  هک  یتسردب  تراگدرورپ  زا  وتب  دوشیم  هدرک  یحو  هچنآ  نک  يوریپ  و 
(3  ) تاّمهم راذگ  راک  ادخ  تسیفاک  ادخ و  رب  نک  لّکوت  و 

هک  ار  امش  ياهتفج  هدینادرگن  شنورد و  رد  لد  ود  چیه  يدرم  يارب  ادخ  هدینادرگن 
389 ص : نآرق ، همجرت 

وا تسار و  دیوگیم  ادخ  ناتاهنهدب و  تسامـش  ياههتفگ  نآ  ناتنارـسپ  ناتياهدناوخ  رـسپ  دینادرگن  ناتناردام و  ناشیا  زا  دینکیم  راهظ 
(4  ) ار هار  دنکیم  تیاده 

امش و ناتسود  نید و  رد  دنیامش  ناردارب  سپ  ار  ناشناردپ  دینادن  رگا  سپ  ادخ  دزن  تسا  رتتسود  نآ  هک  ناشناردپب  ار  ناشیا  دیناوخب 
نابرهم هدنزرمآ  ادخ  دشاب  ناتاهلد و  دنک  دّمعت  هچنآ  نکیل  نآ و  رد  دیدرک  اطخ  هچنآ  رد  دیدرک  اطخ  هچنآ  رد  یهانگ  امـش  رب  تسین 

(5)
زا ادخ  باتک  رد  یضعبب  دنـشاب  یلوا  ناشیـضعب  اهمحر  نابحاص  دنناشیا و  ناردام  شیاهتفج  ناشاهدوخ و  زا  نانمؤمب  تسا  یلوا  یبن 

(6  ) هدش هتشون  باتک  نآ  رد  نآ  دشاب  ار  یبوخ  ناتناتسودب  دینکب  هکنآ  رگم  نارجاهم  نانمؤم و 
تخس ینامیپ  ناشیا  زا  میتفرگ  میرم و  رسپ  یسیع  یـسوم و  میهاربا و  حون و  زا  وت و  زا  ار و  ناشنامیپ  ناربمغیپ  زا  میتفرگ  هک  یماگنه  و 

(7)
(8  ) كاندرد یباذع  نارفاک  يارب  زا  هدرک  هدامآ  ناشیتسار و  زا  ار  نایوگتسار  دسرپب  ات 

يداب و ناشیا  رب  میداتـسرف  سپ  اهرگـشل  ار  امـش  دـمآ  هک  یماگنه  امـش  رب  ار  ادـخ  تمعن  دـینک  دای  دـیدروآ  نامیا  هک  یناسک  نآ  يا 
(9  ) انیب دیدرکیم  هچنآب  ادخ  دوب  ار و  اهنآ  دیدیمن  هک  ییاهرکشل 

دیدربیم نامگ  اهرجنحب و  اهلد  دیسر  اهمشچ و  دش  ناریح  هک  یماگنه  امش و  زا  رتنییاپ  زا  امـش و  يالاب  زا  ار  امـش  دندمآ  هک  یماگنه 
(10  ) اهنامگ ادخب 

(11  ) تخس یشزرل  دندش  هدینازرل  نانمؤم و  دندش  هدرک  ناحتما  اجنآ 
390 ص : نآرق ، همجرت 

(12  ) بیرف رگم  شلوسر  ادخ و  ار  ام  دندرکن  هدعو  ضرم  ناشیا  ياهلد  رد  دوب  هک  نانآ  ناقفانم و  دنتفگ  هک  یماگنه  و 
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ناشیا زا  هراپ  دنتساوخیم  يروتسد  دیدرگ و  زاب  سپ  ار  امش  رم  تماقا  ياج  تسین  برثی  لها  يا  ناشیا  زا  یهورگ  دنتفگ  هک  یماگنه  و 
(13  ) ار زیرگ  رگم  دنتساوخیمن  راوتساان  اهنآ  دندوبن  نماان و  ای  سرت  ياج  ای  تسا  راوتساان  ام  ياهناخ  هک  یتسردب  دنتفگیم  یبن  زا 

ار و نآ  دـندوب  هدروآ  هنیآ  ره  راّفک  زا  قاّفتا  دادـترا و  دـندوب  هدـش  هتـساوخ  سپ  هنیدـم  فارطا  زا  ناشیا  رب  دوب  هدـش  هدـمآ  رد  رگا  و 
(14  ) یکدنا رگم  نآب  دندرکیمن  گنرد 

(15  ) هدش هدیسرپ  ادخ  دهع  دشاب  ار و  اهتشپ  دننادرگن  هک  شیپ  زا  ادخ  اب  دندرک  دهع  هک  دندوب  قیقحتب  و 
(16  ) یکدنا رگم  دیوشن  هداد  ماک  هاگ  نآ  ندش و  هتشک  ای  ندرم  زا  دیزیرگب  رگا  زیرگ  ار  امش  دهدن  دوس  زگره  وگب 

ادخ ریغ  زا  دوخ  يارب  دنباین  یتمحر و  امـشب  دشاب  هتـساوخ  ای  يدب  امـشب  دـشاب  هتـساوخ  رگا  ادـخ  زا  ار  امـش  دراد  هاگن  هک  تسیک  وگب 
(17  ) يروای هن  یتسود و  ای  یبحاص 

(18  ) یکدنا رگم  ار  رازراک  دنیآیمن  ام و  يوسب  دیئایب  هک  ار  ناشناردارب  رم  ناگدنیوگ  امش و  زا  ارناگدنراد  زاب  ادخ  دنادیم  قیقحتب 
دشاب هدش  يراط  یشوهیب  هک  یـسک  نوچ  ناشاهمـشچ  ددرگیم  وت  يوسب  دنرگنیم  هک  ار  ناشیا  ینیب  میب  دمآ  نوچ  سپ  امـش  رب  نالیخب 

دینادرگ زیچان  سپ  دندرواین  نامیا  اهنآ  ریخ  رب  نالیخب  زیت  ياهنابزب  ار  امش  دننک  نخس  هتسخ  میب  دور  نوچ  سپ  توم  تارکس  زا  وا  رب 
(19  ) ناسآ ادخ  رب  نآ  دشاب  ار و  ناشیا  رادرک  ادخ 

ار نمشد  ياههفیاط  نآ  دنرادنپیم 
391 ص : نآرق ، همجرت 

زا دنـشاب  هدیـسرپیم  هک  نیـشنارحص  نابرع  رد  نانیـشن  هیداب  ناشیا  شاک  هک  دنرادیم  تسود  نمـشد  ياههفیاط  دنیآ  رگا  دناهتفرن و  هک 
(20  ) یکدنا رگم  دندرکیمن  رازراک  امش  رد  دندوب  رگا  امش و  ياهربخ 

ار ادخ  درک  رکذ  ار و  نیـسپ  زاب  زور  ار و  ادخ  تساوخیم  هک  دوب  هک  ار  یـسک  رم  بوخ  ییادتقا  ادـخ  لوسر  رد  ار  امـش  رم  دوب  قیقحتب 
(21  ) رایسب

شلوسر و ادخ و  تفگ  تسار  شلوسر و  ادخ و  ار  ام  داد  هدعو  هچنآ  تسا  نیا  دنتفگ  ار  نمـشد  ياههفیاط  نآ  نانمؤم  دندید  نوچ  و 
(22  ) دایقنا نامیا و  زج  ار  ناشیا  دوزفین 

زا ار و  شتّدم  دروآ  رـسب  هک  تسا  سک  ناشیا  زا  سپ  نآ  رب  ادخ  اب  دنتـسب  نامیپ  ار  هچنآ  دـندینادرگ  تسار  هک  دـناینادرم  نانمؤم  زا 
(23  ) ینداد رییغت  دندادن  رییغت  دشکیم و  راظتنا  هک  تسا  سک  ناشیا 

دـشاب ادخ  هک  یتسردب  ناشیا  زا  هبوت  دریذپرد و  ای  دهاوخ  رگا  ار  ناقفانم  دنک  تبوقع  ناشیا و  یتسارب  ار  ناتـسار  ادـخ  دـهد  شاداپ  ات 
(24  ) نابرهم هدنزرمآ 

ياناوت ادخ  دشاب  رازراک و  ارنانمؤم  ادخ  درک  تیافک  يریخ و  دنتفاین  هک  ناشندروخ  مشخ  اب  دندش  رفاک  هک  ار  نانآ  ادـخ  دـینادرگرب  و 
(25  ) بلاغ

دـیتشکیم و ار  هراپ  ساره  ناشیا  ياهلد  رد  تخادـنا  ناشاهراصح و  زا  باتک  لها  زا  ار  ناشیا  دـندرک  یتشپ  هک  ار  ناـنآ  دروآ  دورف  و 
(26  ) ار هراپ  دیدومنیم  ریسا 

(27  ) اناوت زیچ  همه  رب  ادخ  دشاب  ار و  نآ  دندوب  هدید  رون  هن  هک  ار  ینیمز  ار و  ناشاهلام  ناشاهارس و  ناشنیمز و  زا  ار  امش  داد  ثراب  و 
دیئایب سپ  ار  نآ  هیاریپ  ایند و  یناگدنز  دیهاوخیم  هک  دیتسه  رگا  ار  تنانز  رم  يوگب  ربمغیپ  يا 

392 ص : نآرق ، همجرت 
(28  ) بوخ یندرک  اهر  ار  امش  منک  اهر  ار و  امش  مهد  هیامرس  ات 

يدزم امـش  زا  ناراکوکین  يارب  هدرک  هدامآ  ادخ  هک  یتسردب  سپ  ار  نیـسپزاب  يارـس  ار و  شلوسر  ادخ و  دـیهاوخیم  هک  دـیتسه  رگا  و 
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(29  ) ار گرزب 
ادـخ رب  نآ  دـشاب  نادـنچ و  ود  باذـع  وا  يارب  دوشیم  هدوزفا  ارسراکـشآ  هریبک  هانگ  ینعی  دـب  راک  امـش  زا  درآ  هکنآ  ربمغیپ  ناـنز  يا 

(30  ) ناسآ
يزور شیارب  میاهدرک  هدامآ  راب و  ود  شدزم  ار  وا  میهدیم  ار  هتـسیاش  راک  دنک  ار و  شلوسر  ار و  ادخ  رم  امـش  زا  دزرو  تعاط  هکنآ  و 

(31  ) وکین
تسا ضرم  شلد  رد  هکنآ  دنک  عمط  سپ  راتفگب  دینکم  یمرن  سپ  دینکیم  يراکزیهرپ  رگا  نانز  زا  يدحا  نوچ  دیتسین  ربمغیپ  نانز  يا 

(32  ) هدیدنسپ ینتفگ  دیئوگب  و 
ار و ةاکز  دیهدب  ار و  زامن  دیرادیاپ  رب  نیـشیپ و  ّتیلهاج  نتخاس  رهاظ  هناگیب  نادرمب  تنیز  دیزاسم  رهاظ  ناتاهناخ و  رد  دـیریگ  رارق  و 

یندینادرگ كاپ  ار  امش  دنادرگ  كاپ  تیب و  لها  ار  يدب  امـش  زا  دربب  هک  ادخ  دهاوخیم  هک  تسین  نیا  زج  ار  شلوسر  ادخ و  دیربنامرف 
(33)

(34  ) هاگآ فطل  بحاص  دشاب  ادخ  هک  یتسردب  تمکح  ادخ و  ياهتیآ  زا  امش  ياهناخ  رد  دوشیم  هدناوخ  هچنآ  دینک  دای  و 
وگتسار و نادرم  راتسرپ و  نانز  راتسرپ و  نادرم  هنمؤم و  نانز  نمؤم و  نادرم  هدنهن و  ندرگ  نانز  ناگدنهن و  ندرگ  نادرم  هک  یتسردب 

نادرم هدنهد و  هقدص  نانز  هدـنهد و  هقدـص  نادرم  عوضخ و  اب  نانز  عوضخ و  اب  نادرم  ابیکـش و  نانز  ابیکـش و  نادرم  وگتـسار و  نانز 
هدنرادهگن  نانز  دوخ و  ياهجرف  هدنرادهاگن  نادرم  راد  هزور  نانز  راد و  هزور 

393 ص : نآرق ، همجرت 
(35  ) گرزب يدزم  شزرمآ و  ار  ناشیا  رم  ادخ  هدرمش  هدننک  دای  نانز  رایسب و  ار  ادخ  ناگدننک  دای  نادرم  و 

رما زا  يرایتخا  ار  ناشیا  رم  دشاب  هدوب  هک  ار  يرما  وا  لوسر  ادخ و  دهد  شراذگ  نوچ  ار  نامیا  اب  نز  هن  ار و  نامیا  اب  درم  رم  دشابیمن  و 
(36  ) ادیوه یندش  هارمگ  هدش  هارمگ  هک  قیقحتب  سپ  ار  وا  ربمغیپ  ار و  ادخ  دنک  ینامرفان  هک  یسک  ناشیا و 

ناـهنپ ادـخ و  زا  زیهرپب  ار و  دوخ  تفج  دوخ  اـب  رادـهاگن  وا  رب  يدرک  ناـسحا  وا و  رب  ادـخ  درک  ناـسحا  هک  ار  نآ  رم  یتـفگیم  نوچ  و 
نوچ سپ  ار  نآ  ییامن  میب  هکنآ  تسا  رتراوازـس  ادـخ  مدرم و  زا  یتشاد  میب  تسنآ و  هدـننک  رهاـظ  ادـخ  ار  هچنآ  دوخ  سفن  رد  یتشاد 

زا دندراذگ  نوچ  ناشیا  ياهدناوخ  رـسپ  ياهتفج  رد  یکاب  نانمؤم  رب  دشاب  هدوبن  ات  ار  وا  وتب  میدرک  جیوزت  ار  تجاح  وا  زا  دیز  دراذـگ 
(37  ) هدش هدرک  ادخ  نامرف  دشابیم  ار و  تجاح  ناشیا 

ادخ رما  دشابیم  نیا و  زا  شیپ  دنتـشذگ  هک  نانآ  رد  ادـخ  روتـسد  شیارب  ادـخ  هتـشاد  رّرقم  هک  هچنآ  رد  یکاب  چـیه  ربمغیپ  رب  دـشابیمن 
(38  ) هدش هدومرف  یشیامرف 

(39  ) هدننک باسح  ادخ  تسا  سب  ادخ و  رگم  یسک  زا  دنسرتیمن  ار و  وا  دنسرتیم  ار و  ادخ  ياهتلاسر  دنناسریم  هک  نانآ 
(40  ) اناد يزیچ  رهب  ادخ  دشابیم  تسا و  ناربمغیپ  متخ  ادخ و  ربمغیپ  نکیل  امش و  نادرم  زا  یکی  ردپ  ص )  ) دّمحم دشابیمن 

(41  ) رایسب یندرک  دای  ار  ادخ  دینک  دای  دندیورگ  هک  نانآ  هدرک  يا 
(42  ) هاگنابش دادماب و  رد  ار  وا  دینک  حیبست  و 

(43  ) نابرهم ناگدنورگب  دشابیم  رون و  يوسب  اهیکیرات  زا  ار  امش  دنک  نوریب  ات  وا  ناگتشرف  امش و  رب  دتسرفیم  تاولص  هکنآ  تسوا 
394 ص : نآرق ، همجرت 

(44  ) بوخ یشاداپ  ناشیا  يارب  درک  هدامآ  تسا و  مالس  شدننکیم  تاقالم  هک  يزور  ناشتّیحت 
(45  ) هدننک میب  هدنهد و  تراشب  هاوگ و  ارت  میداتسرف  ام  هک  یتسردب  ربمغیپ  يا 

(46  ) شخب رون  یغارچ  شنذاب و  ادخ  يوسب  هدنناوخ  و 

( ینارعش  ) نآرق www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 319زکرم  هحفص 203 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


(47  ) گرزب ینوزفا  ادخ  زا  تسا  ار  ناشیا  رم  هکنآب  ارنانمؤم  هد  هدژم  و 
(48  ) دوشیم هتشاذگ  واب  راک  هکنآ  ادخ  دشاب  سب  ادخ و  رب  نک  لّکوت  ار و  ناشرازآ  راذگاو  ار و  ناقفانم  نارفاک و  نکم  تعاطا  و 

سپ ار  ناشیا  دـینک  ّسم  هک  نآ  زا  شیپ  ار  اهنآ  دـیهد  قالط  سپ  ار  نامیا  اب  نانز  دـینک  حاکن  نوچ  دـیدروآ  نامیا  هک  یناسک  نآ  يا 
(49  ) وکین یندرک  اهر  ار  ناشیا  دینک  اهر  ار و  اهنآ  دیهد  یعاتم  سپ  ار  نآ  دیرآرد  رامشب  هک  هّدع  چیه  اهنآ  رب  ار  امش  رم  تسین 

هچنآ زا  تنیمیدـش  کلام  ار  هچنآ  ناـشاهرهم و  ار  اـهنآ  يداد  هک  ار  تیاـهتفج  وت  يارب  میدـینادرگ  لـالح  اـم  هک  یتسردـب  ربمغیپ  يا 
ترجه هک  ناـنآ  ار  تیاـهلاخ  نارتـخد  ار و  تلاـخ  نارتـخد  ار و  تیاـهّمع  نارتـخد  ار و  تّمع  نارتـخد  وت و  رب  ادـخ  دـینادرگ  تمینغ 
نانمؤم ریغ  زا  ارت  رم  تسا  ّصاخ  ار  وا  دنک  حاکن  هک  ربمغیپ  دهاوخ  رگا  ار  یبن  رم  ار  شـسفن  دشخب  رگا  ار  نامیا  اب  نز  وت و  اب  دندیزگ 

ادخ دشاب  گنت و  وت  رب  دشاب  هدوبن  ات  ناشاهنیمی  دش  کلام  هچنآ  ناشاهتفج و  رد  ناشیا  رب  میدینادرگ  ضرف  ار  هچنآ  میاهتسناد  قیقحتب 
(50  ) نابرهم هدنزرمآ 

لزع هک  ناـنآ  زا  یتـساوخ  هک  ار  نآ  یهاوخیم و  هک  ار  نآ  دوخ  يوسب  یهدـیم  ياـج  ناـشیا و  زا  یهاوـخ  هک  ار  نآ  يرادـیم  سپ  زاـب 
دریگ مارآ  هکنآب  تسا  رتکیدزن  نیا  وت  رب  یهانگ  تسین  سپ  يدرک 

395 ص : نآرق ، همجرت 
ادخ دشاب  تسامـش و  ياهلد  رد  هچنآ  دنادیم  ادخ  ناشیا و  همه  ار  ناشیا  يداد  هچنآب  دندرگ  دونـشوخ  دنوشن و  نیگمغ  ناشاهمـشچ و 

(51  ) رابدرب ياناد 
کلام هچنآ  زج  ناشنسح  ارت  دـشاب  هدـمآ  شوخ  هچ  رگا  ییاهتفجب و  ار  ناشیا  ینک  لدـب  هکنیا  هن  دـعب و  زا  نانز  ارت  رم  دوشیمن  لالح 

(52  ) نابهگن يزیچ  همه  رب  ادخ  دشاب  وت و  نیمی  دش 
راـظتنا ریغ  ماـعط  يوسب  ار  امـش  رم  دوش  هداد  يروتـسد  هکنآ  رگم  یبـن  ياـهناخ  رد  دـیوشم  لـخاد  دـیدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  نآ  يا 

ناگدـنیوج سنا  هن  دـیوش و  هدـنکارپ  سپ  دـیدروخ  نوـچ  سپ  دـیئآ  رد  سپ  دـیوش  هدـناوخ  نوـچ  نـکیل  ار و  شندیـسر  ناگدنـشک 
ناشیا زا  دیهاوخ  نوچ  ّقح و  زا  دنکیمن  مرـش  ادخ  امـش و  زا  دنکیم  مرـش  سپ  ار  یبن  دزاسیم  هجنر  هک  دشاب  نآ  هک  یتسردـب  یتیاکحب 

دیناجنرب هک  ار  امـش  رم  دـشابن  ار و  ناشیا  ياهلد  ار و  امـش  ياـهلد  رم  تسا  رتهزیکاـپ  نآ  هدرپ  تشپ  زا  ناـشیا  زا  دـیهاوخب  سپ  یعاـتم 
(53  ) گرزب ادخ  دزن  دشاب  نآ  هک  یتسردب  زگره  وا  دعب  زا  ار  شیاهتفج  دینک  حاکن  هکنآ  هن  ار و  ادخ  لوسر 

(54  ) اناد يزیچ  همهب  دشاب  ادخ  هک  یتسردب  سپ  ار  نآ  دیراد  ناهنپ  ای  ار  يزیچ  دینک  راکشآ  رگا 
هن ناشنانز و  هن  ناشنارهاوخ و  نارـسپ  هن  ناشناردارب و  نارـسپ  هن  ناشناردارب و  هن  ناشنارـسپ و  هن  ناشناردپ و  رد  ناشیا  رب  یهانگ  تسین 

(55  ) هاوگ يزیچ  همه  رب  دشاب  ادخ  هک  یتسردب  ادخ  زا  دیسرتب  ناشاهنیمی و  دشاب  کلام  ار  هچنآ 
تمحر  دیدروآ  نامیا  هک  یناسک  نآ  يا  ربمغیپ  رب  دنتسرفیم  تاولص  وا  هکئالم  ادخ و  هک  یتسردب 

396 ص : نآرق ، همجرت 
(56  ) یندرک مالس  دینک  مالس  وا و  رب  دیتسرف 

راوخ یباذـع  ناشیا  يارب  درک  هدامآ  ترخآ و  ایند و  رد  ادـخ  ار  ناشیا  درک  تنعل  ار  شلوسر  ادـخ و  دـنناجنریم  هک  نانآ  هک  یتسردـب 
(57  ) هدننک

ار راکشآ  یهانگ  یناتهب و  دندش  لّمحتم  قیقحتب  سپ  دندرک  بسک  هچنآ  نودب  ار  نامیا  اب  نانز  نامیا و  اب  نادرم  دنناجنریم  هک  نانآ  و 
(58)

هتخانـش هکنآب  تسا  رتکیدزن  نآ  ناشاهرداچ  زا  دوخ  رب  دنـشوپ  ورف  هک  ار  نانمؤم  نانز  ار و  تنارتخد  ار و  تیاـهتفج  رم  وگب  ربمغیپ  يا 
(59  ) نابرهم هدنزرمآ  ادخ  دشاب  دنوش و  هدیناجنر  سپ  دنوش 
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ناشیاب ارت  هّتبلا  میرامگرب  هنیآ  ره  هنیدـم  رد  نازاس  فیجارا  تسا و  ضرم  ناشاهلد  رد  هک  ناـنآ  ناـقفانم و  دنتـسیا  هن  زاـب  رگا  هنیآ  ره 
(60  ) یکدنا رگم  نآ  رد  ارت  دنوشن  رواجم  سپ 

(61  ) غیلب ینتشک  دنوش  هتشگ  دندرگ و  هتفرگ  دنوش  هتفای  اجک  ره  ناگدش  هدرک  تنعل 
(62  ) يرییغت ار  ادخ  روتسد  رم  یباین  زگره  شیپ و  زا  دنتشذگ  هک  نانآ  رد  ادخ  روتسدب 

کیدزن دـشاب  تمایق  هک  دـیاش  ارت  دـنکیم  هاگآ  زیچ  هچ  تسادـخ و  دزن  شملع  هک  تسین  نیا  زج  وگب  تماـیق  زا  ناـمدرم  ارت  دنـسرپیم 
(63)

(64  ) نازوس شتآ  ناشیا  يارب  درک  هدامآ  ار و  نارفاک  درک  تنعل  ادخ  هک  یتسردب 
(65  ) يرصان هن  یبحاص و  دنبایمن  هشیمه  نآ  رد  ناینادواج 

(66  ) ار لوسر  میدوب  هدربنامرف  ار و  ادخ  میدوب  هدربنامرف  ام  هک  شاک  يا  دنیوگ  شتآ  رد  ناشاهیور  دوش  هدینادرگ  هک  يزور 
دندرک هارمگ  سپ  ار  نامناگرزب  ار و  ناماهدرک  رس  میدرک  تعاطا  ام  هک  یتسردب  ام  راگدرورپ  دنیوگ  و 

397 ص : نآرق ، همجرت 
(67  ) هار زا  ار  ام 

(68  ) گرزب یتنعل  ار  ناشیا  نک  تنعل  باذع و  زا  نادنچ  ود  ار  ناشیا  هدب  ام  راگدرورپ 
یمارگ ادخ  دزن  دوب  دنتفگ و  هچنآ  زا  ادخ  شدومناو  يرب  سپ  ار  یسوم  دندیناجنر  هک  نانآ  دننام  دیـشابم  دندیورگ  هک  یناسک  نآ  يا 

(69)
(70  ) باوص ینتفگ  دیئوگب  ادخ و  زا  دیزیهرپب  دندروآ  نامیا  هک  یناسک  نآ  يا 

بایماک قیقحتب  سپ  ار  شلوسر  ادخ و  دنک  تعاطا  هک  ره  ناتناهانگ و  ار  امش  رم  دزرمایب  ار و  ناتاهدرک  امش  يارب  دنادرگ  هتسیاش  هک 
(71  ) گرزب یندش  بایماک  دش 

شتـشادرب نآ و  زا  دندیـسرت  ار و  نآ  دنرادرب  هک  دـندومن  ابا  سپ  اههوک  نیمز و  اهنامـسآ و  رب  ار  تناما  میدرک  ضرع  ام  هک  یتسردـب 
(72  ) نادان راکمتس  دشاب  وا  هک  یتسردب  ناسنا 

هدنورگ و نادرم  زا  ادخ  دریذپ  هبوت  هدنروآ و  كرـش  نانز  هدنروآ و  كرـش  نادرم  قافناب و  نانز  قافناب و  نادرم  ادـخ  دـنک  باذـع  ات 
(73  ) نابرهم هدنزرمآ  ادخ  دشاب  هدنورگ و  نانز 

ۀیآ نوسمخ  عبرا و  یه  ۀّیّکم و  أبس  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
تـسرد تسوا  ناـهج و  نآ  رد  شیاتـس  تسار  وا  رم  تسا و  نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  تـسار  وا  رم  هـک  ار  ادـخ  رم  شیاـتس 

(1  ) هاگآ رادرک 
تسوا  نآ و  رد  دنکیم  جورع  هچنآ  نامسآ و  زا  دیآیم  دورف  هچنآ  نآ و  زا  دیآیم  نوریب  هچنآ  نیمز و  رد  دوشیم  لخاد  هچنآ  دنادیم 

398 ص : نآرق ، همجرت 
(2  ) هدنزرمآ نابرهم 

تـسبیغ ياناد  هک  ار  امـش  دـمآ  دـهاوخ  هنیآ  ره  هک  نم  راگدرورپب  مسق  يرآ  وگب  تمایق  ار  ام  دـیآیمن  دـندش  رفاک  هک  ناـنآ  دـنتفگ  و 
(3  ) حضاو یباتک  رد  دشاب  هک  زج  رتگرزب  هن  نآ و  زا  رتدرخ  تسین  نیمز و  رد  هن  اهنامسآ و  رد  هّرذ  رادقم  وا  زا  دشابیمن  روتسم 

(4  ) بوخ يزور  شزرمآ و  تسناشیا  يارب  هورگ  نآ  ار  هتسیاش  ياهراک  دندرک  دندروآ و  نامیا  هک  ار  نانآ  دهد  ازج  ات 
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(5  ) درد رپ  تبوقع  زا  باذع  تسناشیا  يارب  هورگ  نآ  ندرک  زجاع  نابلاط  ام  ياهتیآ  رد  دنتفاتش  هک  نانآ  و 
بلاغ يادخ  هارب  دنکیم  تیاده  تسا و  ّقح  نآ  تراگدرورپ  زا  وتب  دـش  هداتـسرف  ورف  هچنآ  هک  ار  ملع  دـندش  هداد  هک  نانآ  دـننیبیم  و 

(6  ) هدوتس
هک یتسردب  یندرک  هراپ  ره  دیدش  هدرک  هراپ  نوچ  ار  امش  دهد  ربخ  هک  يدرم  رب  ار  امش  مینک  تلالد  ایآ  دندش  رفاک  هک  نانآ  دنتفگ  و 

(7  ) هزات شنیرفآ  رد  هنیآ  ره  دیئامش 
(8  ) دنرود یهارمگ  باذع و  رد  ترخآب  دنروآیمن  نامیا  هک  نانآ  هکلب  ینونج  تسواب  ای  یغورد  ادخ  رب  تسب  ایآ 

ار ناشیا  میرب  ورف  میهاوخ  رگا  نیمز  نامـسآ و  زا  ناشرـس  تشپ  دـشاب  هچنآ  ناشاهتـسد و  نایم  دـشاب  هچنآ  يوسب  دنتـسیرگنن  سپ  ایآ 
(9  ) ار هدننک  تشگزاب  هدنب  ره  رم  تسا  یتیآ  هنیآ  ره  نآ  رد  هک  یتسردب  نامسآ  زا  اههراپ  ناشیا  رب  میزادنا  ورف  ای  نیمزب 

(10  ) ار نهآ  شیارب  میدینادرگ  مرن  ریط و  وا و  اب  دیئوگ  حیبست  اههوک  يا  یتّیزم  دوخ  زا  ار  دواد  میداد  قیقحتب  و 
انیب دینکیم  هچنآب  منم  هک  یتسردب  هتسیاش  راک  دینکب  نتفاب و  رد  رادهاگن  هزادنا  اسر و  ياههرز  زاسب  هک 

399 ص : نآرق ، همجرت 
(11)

هک دوب  سک  ّنج  زا  هتخادگ و  سم  همـشچ  شیارب  میدوب  هدرک  يراج  یهام و  شهاگنابـش  دوب و  یهام  شدادـماب  داب  ار  نامیلـس  رم  و 
نازوس شتآ  باذـع  زا  ار  وا  میدـیناشچیم  ام  نامرف  زا  ناشیا  زا  دـیچیپیم  رـس  هکنآ  شراگدرورپ و  نذاب  شتـسد  ود  ناـیم  درکیم  راـک 

(12)
یگرزب زا  ینعی  رارقرب  ياهگید  اهضوح و  نوچ  اهـساک  اهلاثمت و  اهرـصق و  ای  اهدجـسم  ای  اههفرغ  زا  تساوخیم  هچنآ  وا  يارب  دنتخاسیم 

(13  ) دنرکاش نم  ناگدنب  زا  یکدنا  رکش و  دواد  لآ  دینکب  دشیمن  لیوحت  لقن و 
هک دـنیوگ  هروـخبوچ  هضرا و  ار  نآ  هک  نیمز  هدـنبنج  رگم  شگرم  رب  ار  ناـشیا  درکن  تلـالد  ار  گرم  وا  رب  میداد  شرازگ  نوـچ  سپ 

هدننک راوخ  باذع  رد  دندنامیمن  ار  بیغ  دنتـسنادیم  هک  دـندوب  رگا  هک  ار  ّنج  دـش  رهاظ  داتفا  رد  يورب  نوچ  سپ  ار  شیاصع  دروخیم 
(14)

يدلب ار  وا  رم  دینک  رکش  ناتراگدرورپ و  يزور  زا  دیروخب  پچ  تسار و  زا  ناتسوب  ود  یتیآ  ناشاهنکسم  رد  ار  أبس  رم  دوب  هک  قیقحتب 
(15  ) هدنزرمآ يراگدرورپ  هزیکاپ و 

خـلت و يرمث  نابحاص  غاب  ود  ناشغاب  ود  زا  ار  ناـشیا  میداد  لدـب  تخـس و  ناراـب  لیـس  ناـشیا  رب  میداتـسرف  سپ  دـندینادرگ  يور  سپ 
(16  ) یکدنا رانک  زا  يزیچ  زگهروش و 

(17  ) ار ساپسان  زج  میهدیم  ازج  ایآ  دندیزرو و  نارفک  هچنآ  ببسب  ار  ناشیا  میداد  ازج  نآ 
ار نتفر  اهنآ  رد  میتشاد  رّرقم  هار و  رـس  رب  ینعی  ار  رهاظ  ياههیرق  نآ  رد  میداد  تکرب  هک  ییاههیرق  ناـیم  ناـشیا و  هناـیم  میدـینادرگ  و 

(18  ) نانمیا اهزور  اهبش و  اهنآ  رد  دینک  ریس 
ناشمیدرک  هدنکارپ  اهتیاکح و  ناشمیدینادرگ  ناشاهدوخ و  رب  دندرک  متس  ام و  ياهرفس  هنایم  نکفا  يرود  ام  راگدرورپ  دنتفگ  سپ 

400 ص : نآرق ، همجرت 
(19  ) ار راذگ  رکش  يابیکش  ره  رم  تسا  اهتیآ  هنیآ  ره  نآ  رد  هک  یتسردب  یندرک  هدنکارپ  ره 

(20  ) ناگدنورگ زا  هراپ  زج  ار  وا  دندرک  يوریپ  سپ  ار  شنامگ  سیلبا  ناشیا  رب  دینادرگ  تسار  تقیقحب  و 
وت راگدرورپ  تسا و  ّکش  رد  نآ  زا  وا  هکنآ  زا  ترخآب  دورگیم  هک  ار  نآ  مینادب  هکنآ  يارب  رگم  یطّلست  چیه  ناشیا  رب  ار  وا  رم  دوبن  و 

(21  ) تسا نابهگن  زیچ  همه  رب 
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ود نآ  رد  ار  ناشیا  رم  دشابن  نیمز و  رد  هن  اهنامـسآ و  رد  هّرذ  رادقم  کلام  دنـشابیمن  ادخ  ریغ  زا  دیدرب  نامگ  هک  ار  نانآ  دیناوخب  وگب 
(22  ) يراکددم چیه  ناشیا  زا  ار  وا  رم  دشابن  یتکرش و  چیه  ات 

هکئـالم ینعی  دـنیوگ  ناـشاهلد  زا  سرت  دوـش  هتـشادرب  نوـچ  اـت  شیارب  داد  يروتـسد  هکنآ  يارب  رگم  وا  دزن  تعافـش  دـهدیمن  دوـس  و 
(23  ) گرزب عیفر  تسوا  ّقح و  دنیوگ  امش  راگدرورپ  تفگ  هچ  یضعبب ) ناشیضعب 

راکشآ یهارمگ  رد  ای  میتیاده  رب  هنیآ  ره  امـش  ای  ام  هک  یتسردب  ادخ و  وگب  نیمز  اهنامـسآ و  زا  ار  امـش  دهدیم  يزور  هک  تسیک  وگب 
(24)

(25  ) دینکیم هچنآ  زا  دیوشیمن  هدیسرپ  میدرک و  دب  هچنآ  زا  دیوشیمن  هدیسرپ  وگب 
(26  ) اناد هدننک  مکح  تسوا  ّقحب و  ام  هنایم  دنکیم  مکح  سپ  ام  راگدرورپ  ام  هنایم  دنکیم  عمج  وگب 

(27  ) رادرک تسرد  بلاغ  يادخ  تسوا  هکلب  تسا  نینچ  هن  نازابنا  واب  دیتسبرب  هک  نانآ  ارم  دیئامنب  وگب 
(28  ) دننادیمن نامدرم  رثکا  نکیل  هدننک و  میب  هدنهد و  هدژم  ار  نامدرم  رم  ّماع  رگم  ارت  میداتسرفن  و 

(29  ) نایوگتسار دیتسه  رگا  هدعو  نیا  دشاب  یک  دنیوگیم  و 
(30  ) دیتفایمن شیپ  یتعاس و  نآ  زا  دینامیمن  سپ  زاب  هک  يزور  هدعو  تسار  امش  رم  وگب 

دنتفگ و 
401 ص : نآرق ، همجرت 

دزن دنناگدش  هتشاد  زاب  ناراکمتـس  هک  یماگنه  ینیب  رگا  شتـسد و  ود  نایم  دشاب  هچنآب  هن  نآرق و  نیاب  میورگیمن  دندش  رفاک  هک  نانآ 
امش هن  رگا  دنتسج  یگرزب  هک  ار  نانآ  رم  دندش  هتفرگ  فیعض  هک  نانآ  دنیوگیم  ار  نخس  یضعبب  ناشیضعب  دننادرگیمرب  ناشراگدرورپ 

(31  ) ناگدنورگ ام  میدوب  هنیآ  ره  دیدوب 
دندش هتفرگ  فیعض  هک  ار  نانآ  رم  دنتسج  یگرزب  هک  نانآ  دنتفگ 

نایاتمه و ار  وا  رم  مینادرگب  ادـخب و  میوش  رفاک  هک  ار  ام  دـیدومرفیم  هک  یماگنه  زور  بش و  هلیح  هکلب  دنتـسج  یگرزب  هک  ار  نانآ  رم 
هچنآ رگم  دنوشیم  هداد  ازج  ایآ  دندش  رفاک  هک  نانآ  ياهندرگ  رد  ار  اهلغ  میدینادرگ  ار و  باذع  دندید  نوچ  ار  ینامیشپ  دنتشاد  ناهنپ 

(33  ) دندرکیم هک  دندوب 
(34  ) مینارفاک نآب  دندش  هداتسرف  هچنآب  ام  هک  یتسردب  شناگدرورپ  تمعنب  دنتفگ  رگم  هدننک  میب  چیه  هیرق  چیه  رد  میداتسرفن  و 

(35  ) ناگدش هدرک  باذع  ام  میشابن  دالوا و  لاوما و  رد  میرتشیب  ام  دنتفگ  و 
(36  ) دننادیمن نامدرم  رثکا  نکیل  دنادرگیم و  گنت  دهاوخیم و  هکنآ  يارب  ار  يزور  دنکیم  خارف  مراگدرورپ  هک  یتسردب  وگب 

هتـسیاش راک  درک  دیورگ و  هکنآ  نکیل  یندرک  کیدزن  ام  دزن  ار  امـش  دنادرگ  کیدزن  هک  يزیچب  ناتنادنزرف  هن  امـش و  ياهلام  تسین  و 
(37  ) نانمیا ییاههفرغ  رد  دنشاب  ناشیا  دندرک و  هچنآب  نوزفا  يازج  تسا  ار  اهنآ  رم  هورگ  نآ  سپ  ار 

(38  ) ناگدش هدرک  راضحا  باذع  رد  دنشاب  اهنآ  ندینادرگ  زجاع  نابلاط  ام  ياهتیآ  رد  دنباتشیم  هک  نانآ  و 
دنکیم خارف  نم  راگدرورپ  هک  یتسردب  وگب 

402 ص : نآرق ، همجرت 
ار و نآ  دـهدیم  ضوـع  وا  سپ  يزیچ  زا  دـیدرک  قاـفنا  ار  هچنآ  شیارب و  دـنکیم  گـنت  شناگدـنب و  زا  دـهاوخیم  هکنآ  يارب  ار  يزور 

(39  ) ناگدنهد يزور  نیرتهب  تسوا 
(40  ) دندیتسرپیم هک  دندوب  ار  امش  اهنیا  ایآ  ار  هکئالم  رم  دیوگیم  سپ  همه  ار  ناشیا  دنکیم  رشح  هک  يزور  و 

(41  ) ناگدنورگ اهنآب  دندوب  ناشیا  رثکا  ار  ّنج  دندیتسرپیم  دندوب  هکلب  ناشیا  ریغ  زا  ام  بحاص  ییوت  ار  تندوب  كاپ  میناد  دنتفگ 
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هک ار  یـشتآ  باذع  دیـشچب  دندرک  متـس  هک  ار  نانآ  مییوگیم  ینایز و  هن  يدوس و  ار  یـضعب  رم  ناتیـضعب  دـشابیمن  کلام  زورما  سپ 
(42  ) دیدرکیم بیذکت  ار  نآ  دیدوب 

هک دندوب  هچنآ  زا  ار  امش  درادزاب  هک  دهاوخیم  يدرم  رگم  نیا  تسین  دنتفگ  تسا  اهنـشور  هک  ام  ياهتیآ  ناشیا  رب  دوش  هدناوخ  نوچ  و 
ار ناشیا  دمآ  نوچ  ار  ّقح  رم  دندش  رفاک  هک  نانآ  دنتفگ  هدـش و  هدرک  ارتفا  یغورد  رگم  نیا  تسین  دـنتفگ  امـش و  ناردـپ  دـندیتسرپیم 

(43  ) راکشآ يرحس  رگم  نیا  تسین 
(44  ) هدننک میب  چیه  وت  زا  شیپ  ناشیاب  میداتسرفن  ار و  اهنآ  دنشاب  هدناوخ  سردب  هک  اهباتک  زا  ار  ناشیا  میدادن  و 

سپ ارم  نالوسر  دـندرک  بیذـکت  سپ  ار  ناشیا  میداد  هچنآ  کـی  هدـب  دندیـسرن  ناـشیا و  زا  شیپ  دـندوب  هک  ناـنآ  دـندرک  بیذـکت  و 
(45  ) نم راکنا  دوب  هنوگچ 

امش بحاص  تسین  هک  دینک  هشیدنا  سپ  کی  کی  ود و  ود  ار  ادخ  رم  دیزیخرب  هک  یقیرط  کیب  ار  امـش  مهدیم  دنپ  تسین  نیا  زج  وگب 
(46  ) تخس تبوقع  تسد  ود  هنایم  امش  يارب  هدننک  میب  رگم  وا  تسین  ینونج  چیه  ار 

(47  ) دهاش زیچ  همه  رب  تسوا  ادخ و  رب  رگم  نم  دزم  تسین  تسار  امش  رم  نآ  سپ  دزم  زا  امش  زا  متساوخ  هچنآ  وگب 
ار ّقح  دنکیم  اقلا  نم  راگدرورپ  هک  یتسردب  وگب 

403 ص : نآرق ، همجرت 
(48  ) تساهبیغ ياناد 

(49  ) دنکیم هداعا  هن  ار و  لطاب  دنیرفآیمن  ّقح و  دمآ  وگب 
یتسردب مراگدرورپ  نمب  دـنکیم  یحو  هک  تسیزیچنآب  سپ  متفای  تیادـه  رگا  مدوخ و  رب  رگم  موشن  هارمگ  سپ  مدـش  هارمگ  رگا  وگب 

تسکیدزن  ياونش  وا  هک 
(51  ) کیدزن ییاج  زا  دنوش  هتفرگ  یتوف و  دشابن  سپ  دنسرتب  هک  یماگنه  ینیب  رگا  و 

(52  ) يرود ياج  زا  لدابت  ار  ناشیا  رم  دشاب  اجک  زا  واب و  میدروآ  نامیا  دنیوگ  و 
(53  ) يرود ياج  زا  ار  بیغ  دنزادنایم  شیپ و  زا  نآب  دندش  رفاک  قیقحتب  و 

یّکـش رد  دندوب  ناشیا  هک  یتسردب  شیپ  زا  ناشیا  لاثماب  دـش  هدرک  هک  نانچ  دنتـساوخیم  هچنآ  نایم  ناشنایم و  دـش  هدـنکفا  ییادـج  و 
(54  ) هدنزادنا تمهتب 

ۀیآ نوعبرأ  سمخ و  یه  ۀّیّکم و  رطاف  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
راهچ راهچ  ات و  هس  ات  هس  ات و  ود  ات  ود  اهلاب  نابحاص  نالوسر  ناگتـشرف  هدـننادرگ  نیمز  اهنامـسآ و  هدـنروآ  دـیدپ  ار  ادـخ  رم  شیاتس 

(1  ) تسا اناوت  زیچ  همه  رب  ادخ  هک  یتسردب  دهاوخیم  هچنآ  شنیرفآ  رد  دیازفایم 
زا سپ  ار  وا  رم  هدنتـسرف  تسین  سپ  دریگ  زاب  ار  هچنآ  ار و  نآ  رم  هدنریگ  زاب  تسین  سپ  تمحر  زا  نامدرم  يارب  ادخ  دـیاشگ  ار  هچنآ 

(2  ) رادرک تسرد  زیزع  تسوا  وا و 
نامسآ  زا  ار  امش  دهد  يزور  هک  ادخ  زج  هدننیرفآ  دشاب  چیه  ایآ  امش  رب  ار  ادخ  تمعن  دینک  دای  نامدرم  يا 

404 ص : نآرق ، همجرت 
(3  ) دیوشیم هدینادرگرب  اج  کی  سپ  وا  رگم  یهلا  تسین  نیمز  و 

(4  ) اهرما دوشیم  هدینادرگرب  ادخب  وت و  زا  شیپ  ار  نالوسر  دندرک  بیذکت  قیقحتب  سپ  ارت  دننکیم  بیذکت  رگا  و 
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ادخب ار  امـش  هّتبلا  دنک  هتفیرف  هک  دیابن  ایند و  یناگدنز  ار  امـش  دنکن  هتفیرف  هّتبلا  دیاب  سپ  تسا  ّقح  ادخ  هدعو  هک  یتسردب  نامدرم  يا 
(5  ) هدنهد بیرف  نآ 

(6  ) نازوس شتآ  لها  زا  دنشاب  ات  ارشناهورگ  دناوخیم  تسین  نیا  زج  نمشد  شدریگب  سپ  نمشد  تسار  امش  رم  ناطیش  هک  یتسردب 
يرجا شزرمآ و  تسارناشیا  رم  هتـسیاش  ياهراک  دندرک  دندروآ و  نامیا  هک  نانآ  تخـس و  یباذع  تسارناشیا  رم  دـندش  رفاک  هک  نانآ 

(7  ) گرزب
دهاوخیم و هک  ار  نآ  دـنکیم  لالـضا  ادـخ  هک  یتسردـب  سپ  بوخ  ار  نآ  دـنیب  سپ  شرادرک  يدـب  شیارب  دـش  هتـسارآ  هکنآ  سپ  ایآ 

دننکیم هچنآب  تساناد  ادخ  هک  یتسردب  اهترـسح  هار  زا  ناشیا  رب  تسفن  دوش  كاله  هک  دیابن  سپ  دـهاوخیم  هک  ار  نآ  دـنکیم  تیادـه 
(8)

زا سپ  ار  نیمز  نآـب  میدـینادرگ  هدـنز  سپ  هدرم  يدـلبب  ار  نآ  میدـنار  سپ  ار  ربا  دزیگناـیمرب  سپ  ار  اـهداب  داتـسرف  هک  تـسنآ  ادـخ  و 
(9  ) ندرک رشح  تسا  نینچمه  شندرم 

دربیم الاب  هتسیاش  يرادرک  هزیکاپ و  نخـس  دوریم  الاب  وا  يوسب  یگمه  تّزع  تسار  ادخ  رم  سپ  ار  تّزع  دهاوخ  هک  دشاب  هک  سک  نآ 
(10  ) دوشیم زیچان  وا  اهنآ  هلیح  تخس و  یباذع  تسناشیا  يارب  زا  ار  اهیدب  دنشیدنایم  هک  نانآ  ار و  نآ 

هداد رمع  وا و  ملعب  زج  دـهنیمن  یثنؤم و  چـیه  درادـیمنرب  اهتفج و  ار  امـش  دـینادرگ  سپ  هفطن  زا  سپ  كاخ  زا  ار  امـش  دـیرفآ  ادـخ  و 
رد هکنآ  زج  شرمع  زا  دوشیمن  هدرک  مک  هدش و  هداد  رمع  چیه  دوشیمن 

405 ص : نآرق ، همجرت 
(11  ) تسناسآ ادخ  رب  نآ  هک  یتسردب  تسباتک 

همه زا  هزم و  خـلت  روش  رایـسب  تسیروش  نیا  شندـیماشآ و  تساراوـگ  هک  نیریـش  رایـسب  تسا  نیریـش  نیا  اـیرد  ود  دنتـسین  ناـسکی  و 
زا دـیئوجب  ات  هنیـسب  بآ  ياههدنفاکـش  نآ  رد  ار  اهیتشک  ینیبیم  ار و  نآ  دیـشوپیم  هک  هیاریپ  دـیروآیم  نوریب  هزاـت و  یتشوگ  دـیروخیم 

(12  ) دینک رکش  امش  هک  دشاب  شناسحا و 
هدـش هدربمان  یتقو  ات  دـننکیم  ریـس  کی  ره  ار  هام  باتفآ و  دـینادرگ  مار  بش و  رد  ار  زور  دروآـیم  رد  زور و  رد  ار  بش  دـنکیم  لـخاد 
(13  ) ییامرخ ناوختسا  تسوپ  زا  دنشابیمن  کلام  وا  ریغ  زا  دیناوخیم  هک  ار  نانآ  یهاشداپ و  تسار  وا  رم  ناتراگدرورپ  ادخ  تسنآ 

دهدیمن ربخ  امش و  كرشب  دنروآیم  راکنا  تمایق  زور  ار و  امـش  رم  دندرکن  تباجا  دندینـش  رگا  ار و  امـش  يادن  دنوشن  ناشدیناوخب  رگا 
(14  ) هاگآ دننام  ارت 

(15  ) هدوتس زاین  یب  تسوا  ادخ  ادخ و  يوسب  ناجاتحم  دیئامش  نامدرم  يا 
(16  ) ون یقلخ  دروایب  ار و  امش  دربب  دهاوخ  رگا 

(17  ) راوشد ادخ  رب  نآ  تسین  و 
دـشاب هچ  رگا  يزیچ و  نآ  زا  دوشن  هتـشادرب  شنتـشادرب  يوسب  هدـش  رابنارگ  دـناوخب  رگا  ار و  يرگید  هاـنگ  هدـنرادرب  چـیه  درادـنرب  و 

سپ دش  هزیکاپ  هکنآ  ار و  زامن  دنتـشاد  ياپ  رب  یناهنب و  ناشراگدرورپ  زا  دنـسرتیم  هک  ار  اهنآ  ینکیم  میب  تسین  نیا  زج  تبارق  بحاص 
(18  ) تشگزاب تسادخ  يوسب  شدوخ و  يارب  دوشیم  هزیکاپ  تسین  نیا  زج 

(19  ) انیب انیبان و  دشابیمن  ناسکی  و 
(20  ) ییانشور هن  اهیکیرات و  هن  و 

(21  ) مومس هن  هیاس و  هن  و 
دناونشیم ادخ  هک  یتسردب  اههدرم و  هن  اههدنز و  ناسکی  دشابن  و 
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406 ص : نآرق ، همجرت 
(22  ) دنیاهربق رد  هک  نانآ  هدنناونش  وت  یتسین  دهاوخیم و  هک  ار  نآ 

(23  ) هدننک میب  رگم  وت  یتسین 
(24  ) هدننک میب  نآ  رد  تشذگ  هکنآ  رگم  یتّما  چیه  تسین  هدننک و  میب  هدنهد و  هدژم  ّقحب  ارت  میداتسرف  ام  هک  یتسردب 

اهفحـصم اب  اههنّیب و  اب  ناشنالوسر  ار  ناشیا  دمآ  ناشیا  شیپ  زا  دندوب  هک  نانآ  دندرک  بیذکت  قیقحتب  سپ  ارت  دننکیم  بیذـکت  رگا  و 
(25  ) هدننادرگ نشور  باتک  اب  و 

(26  ) نم راکنا  دوب  هنوگچ  سپ  دندش  رفاک  هک  ار  نانآ  متفرگ  سپ 
اههار اههوک  زا  اهنآ و  ياهگنر  تسا  فلتخم  هک  ییاهرمث  نآب  میدروآ  نوریب  سپ  ار  یبآ  نامـسآ  زا  داتـسرف  ورف  ادـخ  هک  يدـیدن  ایآ 

(27  ) رایسب یهایس  ناشاهگنر و  تسا  فلتخم  هک  اهخرس  اهدیفس و 
زا ادـخ  زا  دنـسرتیم  هک  تسین  نیا  زج  تسا  نینچمه  شیاـهگنر  تسا  فلتخم  هک  دنفـسوگ  واـگ و  رتـش و  اههدـنبنج و  ناـمدرم و  زا  و 

(28  ) تسا هدنزرمآ  بلاغ  ادخ  هک  یتسردب  نایاناد  شناگدنب 
راکـشآ ناهن و  ار  ناشیا  میداد  يزور  هچنآ  زا  دـندرک  قافنا  ار و  زامن  دنتـشاد  ياپ  رب  ار و  ادـخ  باتک  دـنناوخیم  هک  نانآ  هک  یتسردـب 

(29  ) دوشن هابت  زگره  هک  یناگرزاب  دنرادیم  دیما 
(30  ) تسا ریذپ  رکش  هدنزرمآ  وا  هک  یتسردب  شناسحا  زا  ار  ناشیا  دیازفیب  ناشاهدزم و  ار  ناشیا  دهد  مامت  ات 

هاگآ شناگدنبب  ادخ  هک  یتسردب  شتـسد  ود  نایم  دشاب  ار  هچنآ  رم  هدننک  قیدصت  ّقح  تسنآ  باتک  زا  وتب  میدرک  یحو  هک  ار  هچنآ  و 
(31  ) تسانیب

هنایم ناشیخرب  ار و  شـسفن  رم  دـنناگدننک  متـس  ناشیـضعب  سپ  دوخ  ناگدـنب  زا  میدـیزگرب  هکنانآ  هب  ار  باتک  نآ  میداد  ثاریمب  سپ 
(32  ) گرزب لضف  نآ  تسنیا  ادخ  نذاب  اهیبوخب  دنناگدنریگ  یشیپ  ناشیضعب  دناهدنور و 

تماقا  ياج  ياهتشهب 
407 ص : نآرق ، همجرت 

(33  ) تسناینرپ اهنآ  رد  ناشیا  ششوپ  دیراورم و  الط و  زا  اهناوتسد  زا  اهنآ  رد  دننک  رویز  ار  نآ  دنور  رد 
(34  ) تسا ریذپرکش  هدنزرمآ  هنیآ  ره  ام  راگدرورپ  هک  یتسردب  ار  هودنا  ام  زا  درب  هک  ار  ادخ  رم  شیاتس  دنیوگ  و 

(35  ) یگتسخ نآ  رد  ار  ام  دنکیمن  ّسم  یبعت و  نآ  رد  ار  ام  دنکیمن  ّسم  شناسحا  زا  تماقا  يارسب  ار  ام  دروآ  رد  هکنآ 
چیه ناشیا  زا  دوشیم  هداد  فیفخت  هن  دـنریمب و  سپ  ناشیا  رب  دوشیم  هدرک  مکح  هن  خزود  شتآ  تسناشیا  يارب  دـندش  رفاک  هک  ناـنآ  و 

(36  ) ار یساپسان  ره  میهدیم  ازج  نینچمه  شباذع 
امـش میدادن  رمع  ایآ  میدرکیم  هک  میدوب  هچنآ  زج  هتـسیاش  راک  مینک  ات  ار  ام  روآ  نوریب  ام  راگدرورپ  هک  نآ  رد  دـننکیم  دایرف  ناشیا  و 

يروای چیه  ار  ناراکمتس  رم  تسین  سپ  دیشچب  سپ  هدننک  میب  ار  امـش  دمآ  تفرگ و  دنپ  هک  یـسک  نآ  رد  تفرگیم  دنپ  هک  ردق  نآ  ار 
(37)

(38  ) اههنیس ریامضب  اناد  تسوا  هک  یتسردب  تسا  نیمز  اهنامسآ و  ناهن  ياناد  ادخ  هک  یتسردب 
دزن ناـشرفک  ار  نارفاـک  دـنکیمن  هداـیز  شرفک و  تسوا  رب  سپ  دـش  رفاـک  هکنآ  سپ  نـیمز  رد  اـههفیلخ  ار  امـش  دـینادرگ  هـک  تـسوا 

(39  ) يراکنایز زج  ناشرفک  ار  نارفاک  دیازفا  یمن  ینمشد و  زج  ناشراگدرورپ 
رد يزابنا  تسارناـشیا  رم  اـی  نیمز  زا  دـندیرفآ  زیچ  هچ  هک  ارم  دـیئامنب  ادـخ  زج  زا  دـیدناوخیم  هک  ناـنآ  ناتناکیرـش  زا  دـیهد  ربخ  وگب 

(40  ) بیرف زج  ار  یضعب  ناشیضعب  ناراکمتس  دنهدیمن  هدعو  هکلب  نآ  زا  هنّیب  رب  دنناشیا  سپ  یباتک  ناشمیداد  ای  اهنامسآ 
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اهنامسآ و درادیم  هاگن  ادخ  هک  یتسردب 
408 ص : نآرق ، همجرت 

هدنزرمآ رابدرب  دشاب  وا  هک  یتسردب  وا  زا  سپ  سکچیه  ار  ات  ود  نآ  درادن  هاگن  دنوش  لیاز  رگا  هنیآ  ره  دنوش و  لیاز  هکنآ  زا  ار  نیمز 
(41)

اهتّما زا  کی  ره  زا  رتهتفای  تیاده  دنـشاب  هنیآ  ره  هدننک  میب  ار  ناشیا  دیآ  رگا  هک  ناشاهدنگوس  نیرتتخـس  ادخب  دـندروخ  دـنگوس  و 
(42  ) ترفن زج  ار  ناشیا  دوزفین  هدننک  میب  ار  ناشیا  دمآ  نوچ  سپ 

سپ ار  ناینیشیپ  روتـسد  زج  دنربیم  راظتنا  ایآ  سپ  شلهاب  رگم  دب  ندیـشیدنا  دنکن  هطاحا  يدب و  ندیـشیدنا  نیمز و  رد  یـشکرس  هار  زا 
(43  ) یندیدرگ ار  ادخ  روتسد  رم  یباین  زگره  يرییغت و  ار  ادخ  روتسد  رم  یباین  زگره 

ییاناوت و رد  ناشیا  زا  رتتخـس  دندوب  ناشیا و  زا  شیپ  دـندوب  هک  نانآ  ماجنا  دوب  هنوگچ  هک  دـنرگنب  سپ  نیمز  رد  دـندرکن  ریـس  ایآ و 
(44  ) اناوت ياناد  دشاب  وا  هک  یتسردب  نیمز  رد  هن  اهنامسآ و  رد  زیچ  چیه  ار  وا  دنک  زجاع  هک  ادخ  دشابن 

ات ار  ناشیا  درادیم  سپ  زاب  نکیل  هدنبنج و  چیه  شتـشپ  رب  یتشاذگن  دندرک  بسک  هچنآ  ببـسب  ار  نامدرم  ادـخ  يدرک  هذـخاؤم  رگا  و 
(45  ) انیب شناگدنب  هب  دشاب  ادخ  هک  یتسردب  سپ  ناشلجا  دیآ  نوچ  سپ  هدش  هدربمان  یتقو 

ۀیآ نونامث  ثلث و  یه  ۀّیّکم و  سی  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) ملاع دّیس  يا 

(2  ) تمکح رب  لمتشم  نآرق  نآب  مسق 
(3  ) یناربمغیپ زا  هنیآ  ره  وت  هک  یتسردب 

(4  ) تسار هار  رب 
نداتسرف  ورف 

409 ص : نآرق ، همجرت 
(5  ) نابرهم بلاغ 

(6  ) دننالفاغ ناشیا  سپ  ناشناردپ  دندش  هداد  میب  هک  نانچ  مه  ار  یهورگ  یهد  میب  ات 
(7  ) دنورگیمن ناشیا  سپ  ناشرثکا  رب  نخس  دش  تباث  قیقحتب 

(8  ) دنناگدننک اوهب  رس  ناشیا  سپ  تساهنقذ  ات  نآ  سپ  اهلغ  ناشاهندرگ  رد  میدینادرگ  ام  هک  یتسردب 
(9  ) دننیبیمن ناشیا  سپ  ناشاهمشچ  رب  میتخادنا  ورف  سپ  يّدس  ناشرس  سپ  زا  يّدس و  ناشاهتسد  نایم  زا  میدینادرگ  و 

(10  ) دنروآیمن نامیا  ار  ناشیا  یشاب  هدادن  میب  هاوخ  ار و  ناشیا  یشاب  هداد  میب  هاوخ  ناشیا  رب  تسناسکی  و 
شزرمآب ار  وا  هد  هدژم  سپ  ناهن  رد  هدنشخب  يادخ  زا  دسرتب  ار و  نآرق  ینعی  رکذ  دنک  وریپ  هک  ار  یـسک  یهدیم  میب  هک  تسین  نیا  زج 

(11  ) بوخ شاداپ  و 
رد ار  نآ  میدرک  طبـض  زیچ  همه  ار و  ناـشاهرثا  دناهداتـسرف و  شیپ  ار  هچنآ  میـسیونیم  ار و  ناـگدرم  میزاـسیم  هدـنز  اـم  هـک  یتسردـب 

(12  ) هدننک نایب  يادتقم 
(13  ) ناگدش هداتسرف  ار  ناشیا  دندمآ  هک  یماگنه  هیرق  باحصا  یلثم  ناشیا  يارب  نزب  و 

هک یتسردب  دـنتفگ  سپ  یمّیـسب  ار  ود  نآ  میدرک  يوق  سپ  ار  ود  نآ  دـندرک  بیذـکت  سپ  سک  ود  ناشیا  يوسب  میداتـسرف  هک  یتقو 
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(14  ) ناگدش هداتسرف  امش  يوسب  میئام 
(15  ) دییوگیم غورد  رگم  امش  دیتسین  ار  زیچ  چیه  هدنشخب  يادخ  هداتسرفن  ورف  ام و  دننام  یناسنا  رگم  امش  دیتسین  دنتفگ 

(16  ) ناگدش هداتسرف  هنیآ  ره  میئامش  يوسب  ام  هک  دنادیم  ام  راگدرورپ  دنتفگ 
(17  ) راکشآ ندیناسر  رگم  ام  رب  تسین  و 

ام زا  ار  امـش  هّتبلا  دنکیم  ّسم  هنیآ  ره  ار و  امـش  هّتبلا  مینکیم  راسگنـس  دیداتـسیا  هن  زاب  رگا  امـشب  میتفرگ  دب  لاف  ام  هک  یتسردب  دـنتفگ 
(18  ) كاندرد یباذع 

(19  ) ناراکفارسا هورگ  دیئامش  هکلب  دیدش  هداد  دنپ  رگا  ایآ  تسامش  اب  امش  یموش  أشنم  دنتفگ 
تفاتشیم  هک  يدرم  رهش  نآ  ياج  نیرترود  زا  دمآ  و 

410 ص : نآرق ، همجرت 
(20  ) ار نالسرم  دیوش  وریپ  هورگ  يا  تفگ 

(21  ) ناگتفای تیاده  دنناشیا  يدزم و  امش  زا  دهاوخیمن  هک  ار  نآ  دیوش  وریپ 
(22  ) دیوشیم هدینادرگ  زاب  وا  يوسب  ارم و  دروآ  دیدپ  هک  ار  نآ  متسرپن  هک  ارم  تسیچ  و 

مدنناهر هن  ار و  يزیچ  ناشتـساوخ  رد  نم  زا  دـنکن  تیافک  يدـنزگ  هدـنیاشخب  يادـخ  نمب  دـهاوخب  رگا  هک  یناهلا  وا  ریغ  زا  مریگب  ایآ 
(23)

(24  ) اراکشآ یهارمگ  رد  هنیآ  ره  هاگ  نآ  منم  هک  یتسردب 
(25  ) نم زا  دیونشب  سپ  امش  راگدرورپب  مدیورگ  نم  هک  یتسردب 

(26  ) دنتفاییم یهاگآ  نم  موق  شاک  يا  تفگ  تشهب  رد  وش  لخاد  هک  دش  هتفگ 
(27  ) ناگتشاد یمارگ  زا  ارم  دینادرگ  مراگدرورپ و  ارم  دیزرمآ  هکنیا  هب 

(28  ) ناگدنتسرف ورف  میدوبن  نامسآ و  زا  يرگشل  چیه  وا  دعب  زا  شموق  رب  ام  میداتسرفن  ورف  و 
(29  ) گرم ناگدرسفا  دندش  ناشیا  هاگ  نآ  سپ  دحاو  يدایرف  زج  دوبن 

(30  ) دننکیم ءازهتسا  نآب  دنتسه  هکنآ  زج  یلوسر  چیه  ار  ناشیا  دیاین  هک  ناگدنب  رب  غیرد  يا 
(31  ) دندرگیمنرب نانیا  يوسب  ناشیا  هک  اهنرق  زا  ناشیا  زا  شیپ  میدرک  كاله  رایسب  هک  دندیدن  ایآ 

(32  ) ناگدینادرگ رضاح  ام  دزن  هدش  هدرک  عمج  رگم  همه  دنتسین  و 
(33  ) دنروخیم نآ  زا  سپ  ار  هناد  نآ  زا  میدروآ  نوریب  ار و  نآ  میدرک  هدنز  هک  هدرم  نیمز  ار  ناشیا  رم  تسا  یتیآ  و 

(34  ) اههمشچ زا  نآ  رد  میدرک  ناور  اهروگنا و  نانب و  امرخ  زا  اهناتسب  نآ  رد  میدینادرگ  و 
(35  ) دننکیمن رکش  سپ  ایآ  ناشاهتسد  ار  نآ  تخاسن  شرمث و  زا  دنروخب  ات 

(36  ) دننادیمن هچنآ  زا  ناشاهدوخ و  زا  نیمز و  دنایوریم  هچنآ  زا  اهنآ  همه  ار  فانصا  دیرفآ  هکنآ  ندوب  كاپ  مناد 
ار زور  نآ  زا  میشکیم  نوریب  هک  بش  ار  ناشیا  رم  تسا  یتیآ  و 

411 ص : نآرق ، همجرت 
(37  ) یکیرات رد  دننالخاد  اهنآ  هاگ  نآ  سپ 

(38  ) تساناد بلاغ  يادخ  نداد  رارق  نآ  تسار  وا  رم  هک  يرارق  ياج  يارب  دنکیم  ریس  باتفآ  و 
(39  ) هنهک يامرخ  هشوخ  بوچ  نوچ  دنک  تشگزاب  هکنآ  ات  اهلزنم  شمیتشاد  رّرقم  ار  هام  و 

(40  ) دنیامنیم تفر  دمآ و  ینودرگ  رد  کی  ره  تسا و  زور  زا  شیپ  بش  هن  ار و  هام  دبایرد  هک  ار  نآ  رم  دزسیم  باتفآ  هن 
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(41  ) هدش هدرک  رپ  یتشک  رد  ار  ناشنادنزرف  میدرک  راب  ام  هک  ار  ناشیا  رم  تسا  یتیآ  و 
(42  ) دنوشیم راوس  هچنآ  نآ  لثم  زا  ناشیا  يارب  میدیرفآ  و 

(43  ) دنوشیم هدرک  صالخ  ناشیا  هن  ار و  ناشیا  رم  یسر  دایرف  تسین  سپ  ار  ناشیا  مینادرگیم  قرغ  میهاوخ  رگا  و 
(44  ) یتقو ات  یشّیعت  ام و  زا  یتمحر  رگم 

هدرک تمحر  امـش  هک  دشاب  تسامـش  تشپ  سپ  هچنآ  تسامـش و  ياهتـسد  نایم  هچنآ  زا  دـیزیهرپب  هک  ار  ناشیا  رم  دوش  هتفگ  نوچ  و 
(45  ) دیوش

(46  ) ناگدننادرگ يور  نآ  زا  دنشاب  هک  رگم  ناشراگدرورپ  ياهتیآ  زا  یتیآ  چیه  ار  ناشیا  دیآیمن  و 
ناـمیا هک  ار  ناـنآ  رم  دـندش  رفاـک  هک  ناـنآ  دـنیوگ  ادـخ  ار  امـش  درک  يزور  هچنآ  زا  دـینک  قاـفنا  هک  ار  ناـشیا  رم  دوش  هتفگ  نوچ  و 

(47  ) نشور یهارمگ  رد  رگم  امش  دیتسین  ار  وا  دوب  هداد  یکاروخ  ادخ  تساوخیم  رگا  هک  ار  یسک  میهد  یکاروخ  ایآ  دندروآ 
(48  ) نایوگتسار دیتسه  رگا  هدعو  نیا  دشاب  یک  دنیوگیم  و 

(49  ) دنشاب هدرکیم  تموصخ  ناشیا  ار و  ناشیا  تفرگ  دهاوخ  هک  ار  دحاو  يدایرف  رگم  دنربیمن  راظتنا 
(50  ) دندرگیمرب ناشناسک  يوسب  هن  ندرک و  ّتیصو  دنناوتن  سپ 

(51  ) دنباتشیم ناشراگدرورپ  يوسب  اهربق  زا  ناشیا  هاگ  نآ  سپ  روص  رد  دش  هدیمد  و 
(52  ) نالسرم دنتفگ  تسار  هدنشخب و  يادخ  ار  ام  دوب  هداد  هدعو  هچنآ  تسنیا  ام  هاگباوخ  زا  ار  ام  تخیگنارب  هک  ام  رب  ياو  يا  دنتفگ 

412 ص : نآرق ، همجرت 
(53  ) ناگدش هدرک  رضاح  ام  دزن  هدش  هدرک  عمج  دنناشیا  هاگ  نآ  سپ  دحاو  يدایرف  زج  دشابن 
(54  ) دینکیم هک  دیتسه  هچنآ  زج  دیوشن  هداد  ازج  زیچ و  چیه  یسفن  دوشن  هدرک  ملظ  زورما  سپ 

(55  ) نانکيداش يراک  رد  دنزور  نآ  تشهب  لها  هک  یتسردب 
(56  ) ناگدننز هیکت  اهریرس  رب  اههیاس  رد  ناشاهتفج  دنناشیا و 

(57  ) دننکیم شهاوخ  هچنآ  تسارناشیا  رم  هویم و  نآ  رد  تسارناشیا  رم 
(58  ) نابرهم راگدرورپ  زا  ینتفگ  مالس 

(59  ) ناراکهانگ يا  زورما  دیوش  ادج  و 
(60  ) راکشآ ینمشد  تسار  امش  رم  وا  هک  یتسردب  ار  ناطیش  دیتسرپن  هک  مدآ  ینب  يا  امش  يوسب  مداتسرفن  نامیپ  ایآ 

(61  ) تسار هار  تسنیا  ارم و  دیتسرپب  هکنیا  و 
(62  ) لقعب دنبایرد  هک  دندوبن  سپ  ایآ  رایسب  یقلخ  امش  زا  درک  هارمگ  قیقحتب  و 

(63  ) دیدشیم هداد  هدعو  دیدوب  هک  یخزود  تسنیا 
(64  ) دیدیزرویم رفک  هک  دیدوب  هچنآ  ببسب  زورما  ار  شترارح  دیشچب 

(65  ) دندرکیم یسک  هک  دندوب  هچنآب  ناشاهاپ  دهدیم  یهاوگ  ناشاهتسد و  ام  اب  دنکیم  نخس  ناشاهنهد و  رب  میراذگیم  رهم  زورما 
(66  ) دندیدیم اجک  سپ  ار  هار  دندوب  هتفرگ  یشیپ  سپ  ناشاهمشچ  رب  میدوب  هدیشک  وحم  مقر  هنیآ  ره  میتساوخیم  رگا  و 

(67  ) دنتشگیمرب هن  نتفر و  يدنتسناوتن  سپ  ناشیاج  رب  ار  ناشیا  میدرکیم  خسم  هنیآ  ره  میتساوخیم  رگا  و 
(68  ) لقعب دنباییمن  رد  سپ  ایآ  قلخ  رد  شمینادرگیم  نوگن  شمیهدیم  زارد  رمع  هک  ار  یسک  و 

(69  ) حضاو ینآرق  يدنپ و  رگم  نآ  تسین  ار  وا  رم  دزسن  رعش و  ار  وا  میتخوماین  و 
نخس  دوش  تباث  هدنز و  دشاب  هک  ار  یسک  دهد  میب  ات 
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413 ص : نآرق ، همجرت 
(70  ) نارفاک رب 

(71  ) ناکلام ار  اهنآ  رم  دنناشیا  سپ  دنفسوگ  واگ و  رتش و  ام  ياهتسد  تخاس  هچنآ  زا  ناشیا  يارب  میدیرفآ  ام  هک  دندیدن  ایآ 
(72  ) دنروخیم اهنآ  زا  ناشیراوس و  تساهنآ  زا  سپ  ناشیا  يارب  ار  اهنآ  میدینادرگ  مار  و 

(73  ) دننکیمن رکش  ایآ  سپ  اهندیماشآ  اهتعفنم و  اهنآ  رد  تسارناشیا  رم  و 
(74  ) دنوش هدرک  يرای  ناشیا  هک  دشاب  ناهلا  ادخ  ریغ  زا  دنتفرگ  و 

(75  ) ناگدرک رضاح  دنایهاپس  ار  اهنآ  رم  ناشیا  ار و  ناشیا  ندرک  يرای  دنناوتیمن 
(76  ) دننکیم رهاظ  ار  هچنآ  دنرادیم و  یفخم  ار  هچنآ  مینادیم  ام  هک  یتسردب  ناشیا  راتفگ  ارت  دزاس  نیگهودنا  هک  دیابن  سپ 

(77  ) راکشآ تسیاهدننک  تموصخ  وا  هاگ  نآ  سپ  ینم  زا  ار  وا  میدیرفآ  ام  هک  ناسنا  دیدن  ایآ 
(78  ) هدیسوپ تساهنآ  ار و  اهناوختسا  دنادرگیم  هدنز  هک  تفگ  ار  ششنیرفآ  درک  شومارف  یلثم و  ام  يارب  دز  و 

(79  ) اناد یقلخ  رهب  تسوا  راب و  نیتسخن  ار  اهنآ  دیرفآ  هکنآ  شدنکیم  هدنز  وگب 
(80  ) دیزورفایمرب نآ  زا  امش  هاگ  نآ  سپ  ار  شتآ  زبس  تخرد  زا  امش  يارب  دینادرگ  هکنآ 

(81  ) اناد راگدیرفآ  تسوا  يرآ و  ناشلثم  دنیرفآ  هکنآ  رب  اناوت  ار  نیمز  اهنامسآ و  دیرفآ  هکنآ  تسین  ایآ و 
(82  ) دوشیم سپ  وشب  ار  وا  رم  دیوگیم  هکنآ  ار  يزیچ  دهاوخ  نوچ  شرما  تسین  نیا  زج 

(83  ) دیوشیم هدینادرگرب  وا  يوسب  زیچ و  همه  یهاشداپ  تسوا  تسدب  هکنآ  ندوب  كاپ  مناد  سپ 

ۀیآ نونامث  ناتنثا و  ۀئام و  یه  ۀّیّکم و  تاّفاّصلا  ةروس 

نآرق 447  همجرت 
نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 

414 ص : نآرق ، همجرت 
(1  ) یندز فص  ناگدز  فصب 

(2  ) یندرک رجز  ناگدننک  رجز  سپ 
(3  ) ار يرکذ  ناگدننک  تئارق  سپ 

(4  ) تسا یکی  هنیآ  ره  امش  هلا  هک  یتسردب 
(5  ) تسا اهقرشم  راگدرورپ  تسا و  ات  ود  نآ  نایم  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  راگدرورپ 

(6  ) تسا اههراتس  هک  یتنیزب  ار  رتکیدزن  نامسآ  میتسارآ  ام  هک  یتسردب 
(7  ) شکرس ناطیش  ره  زا  ینتشادهگن  و 

(8  ) ییوس ره  زا  دنوشیم  هتخادنا  رتالاب و  تعامج  يوسب  تشاد  دنناوتن  ارف  شوگ 
(9  ) ترخآ رد  یمیاد  تبوقع  تسناشیا  يارب  ندنار و  يارب 

(10  ) نشور نازورف  هلعش  ار  وا  دمآ  رد  یپ  زا  سپ  یندوبر  دوبر  هدیدزدب  هکنآ  رگم 
(11  ) هدنبسچ لگ  زا  ار  ناشیا  میدیرفآ  ام  هک  یتسردب  میدیرفآ  هک  ار  نانآ  ای  شنیرفآ  هار  زا  دنرتخس  ناشیا  ایآ  هک  نک  نایب  بلط  سپ 

(12  ) دننکیم ءازهتسا  يدومن و  بّجعت  هکلب 
(13  ) دنریگیمن دنپ  دنوش  هداد  دنپ  نوچ  و 
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(14  ) دننکیم ءازهتسا  یتیآ  دننیب  نوچ  و 
(15  ) راکشآ ییوداج  رگم  نیا  تسین  دنیوگ  و 

(16  ) ناگدنوش هتخیگنارب  هنیآ  ره  میئام  ایآ  اهناوختسا  كاخ و  میوشب  میریمب و  نوچ  ایآ 
(17  ) دنناینیشیپ هک  ام  ناردپ  ای 

(18  ) ناراوخ دیئامش  يرآ و  وگب 
(19  ) دنرگنیم ناشیا  هاگ  نآ  سپ  دحاو  يدایرف  زج  نیا  تسین  سپ 

(20  ) ازج زور  تسنیا  ام  رب  ياو  يا  دنیوگیم  و 
(21  ) دیدرکیم بیذکت  ار  نآ  دیدوب  هک  يزیمت  زور  تسنیا 

(22  ) دندیتسرپیم هک  دندوب  هچنآ  ار و  ناشفانصا  دندرک و  متس  هک  ار  نانآ  دینک  عمج 
(23  ) خزود هارب  ار  ناشیا  دینک  تلالد  سپ  ادخ  ریغ  زا 

(24  ) ناگدش هدیسرپ  دنناشیا  هک  یتسردب  ار  ناشیا  دیراد  زاب  و 
(25  ) دینکیمن رگدکی  يرای  هک  ار  امش  تسیچ 

(26  ) ناگدننک دایقنا  زور  نآ  دنناشیا  هکلب 
رگدکی زا  دنسرپیم  یضعب  رب  ناشیضعب  دنروآ  يور  و 

415 ص : نآرق ، همجرت 
(27)

(28  ) یهاوخ ریخ  هار  زا  ینعی  تسار  زا  دیدمآیم  هک  دیدوب  امش  هک  یتسردب  دنتفگ 
(29  ) دوخ رایتخاب  ینعی  نانمؤم  دیدوبن  هکلب  دنتفگ 

(30  ) ناور هدایز  یهورگ  دیدوب  هکلب  یطّلست  چیه  امش  رب  ار  ام  رم  دوبن  و 
(31  ) ناگدنشچ هنیآ  ره  میئام  هک  یتسردب  ام  راگدرورپ  نخس  ام  رب  دش  تباث  سپ 

(32  ) ناهارمگ میدوب  ام  هک  یتسردب  ار  امش  میدرک  هارمگ  سپ 
(33  ) دننازابنا تبوقع  رد  نینچ  يزور  ناشیا  هک  یتسردب  سپ 

(34  ) ناراکهانگ اب  مینکیم  نینچ  ام  هک  یتسردب 
(35  ) دندرکیم یشکرس  ادخ  زج  یهلا  تسین  هک  ار  ناشیا  رم  دش  هتفگ  نوچ  دندوب  ناشیا  هک  یتسردب 

(36  ) هناوید يرعاش  يارب  ار  نامناهالا  میناگدننک  كرت  ام  ایآ  دنتفگیم  و 
(37  ) ار نالسرم  دومن  قیدصت  ّقحب و  دمآ  هکلب 

(38  ) درد رپ  باذع  ناگدنشچ  هنیآ  ره  دیئامش  هک  یتسردب 
(39  ) دیدرکیم هک  دیدوب  هچنآ  زج  دیوشیمن  هداد  ازج  و 

(40  ) دنناگدش هدرک  صلاخ  هک  ادخ  ناگدنب  رگم 
(41  ) مولعم يزور  تسارناشیا  رم  اهنآ 

(42  ) ناگتشاد یمارگ  دنناشیا  اههویم و 
(43  ) تمعن زان و  اب  ياهتشهب  رد 
(44  ) رگیدکی يوربور  اهتخت  رب 
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(45  ) يراج بارش  زا  هلایپ  ناشیا  رب  دوشیم  هدروآرد  شدرگب 
(46  ) ار ناگدنماشآ  رم  تستّذل  هک  دیفس 

(47  ) دنوشیم تسم  نآ  زا  ناشیا  هن  يداسف و  تسنآ  رد  هن 
(48  ) هقدح خارف  مشچ  هتشه  ورف  نانز  تسناشیا  دزن  و 

(49  ) دناهتشادهگن رتاس  رد  غرم  رتش  ياهضیب  ناشیا  ایوگ 
(50  ) رگیدکی زا  دنسرپیم  یضعب  رب  ناشیضعب  دنروآ  يور  سپ 

(51  ) ینیشنمه ارم  دوب  هک  یتسردب  ناشیا  زا  هدنیوگ  تفگ 
(52  ) یناگدننک قیدصت  زا  هنیآ  ره  وت  ایآ  تفگیم  هک 

(53  ) ناگدش هداد  ازج  هنیآ  ره  میئام  ایآ  ییاهناوختسا  یکاخ و  میوشب  میریمب و  نوچ  ایآ  هک 
ناگدنرگن  ورف  دیئامش  ایآ  تفگ 

416 ص : نآرق ، همجرت 
(55  ) خزود هنایم  رد  ار  وا  دید  سپ  تسیرگنارف  سپ 

(56  ) ارم ینادرگ  كاله  هک  دوب  کیدزن  هنیآ  ره  هک  ادخب  تفگ 
(57  ) ناگدش راضحا  زا  مدوب  هنیآ  ره  مراگدرورپ  تمعن  دوبن  رگا  و 

(58  ) ناگدرم ام  میشابن  سپ  ایآ 
(59  ) ناگدش هدرک  باذع  ام  میشابن  تسخن و  نامندرم  زج 

(60  ) گرزب یبایماک  نآ  هنیآ  ره  تسنیا  هک  یتسردب 
(61  ) ناگدننک دننکب  دیاب  سپ  نیا  لثم  يارب 

(62  ) مّوقز تخرد  ای  تفایض  هیام  رد  تسا  رتهب  نآ  ایآ 
(63  ) ناراکمتس يارب  یئالب  ار  نآ  میدینادرگ  ام  هک  یتسردب 

(64  ) خزود رعق  رد  دیآیم  نوریب  هک  تسا  یتخرد  نآ  هک  یتسردب 
(65  ) تسا اهوید  ياهرس  هک  ایوگ  شاهفوکش 

(66  ) ار اهمکش  نآ  زا  دنناگدننک  رپ  سپ  نآ  زا  دنناگدنروخ  هنیآ  ره  ناشیا  هک  یتسردب  سپ 
(67  ) مرگ بآ  زا  ینتخیما  هنیآ  ره  نآ  رب  تسارناشیا  رم  هک  یتسردب  سپ 

(68  ) خزود يوسب  هنیآ  ره  تسناشیا  تشگزاب  هک  یتسردب  سپ 
(69  ) ناهارمگ ار  ناشناردپ  دنتفای  ناشیا  هک  یتسردب 

(70  ) دنوریم باتشب  ناشاهرثا  رب  ناشیا  سپ 
(71  ) ناینیشیپ رثکا  ناشیا  زا  شیپ  دندش  هارمگ  تقیقحب  و 

(72  ) ناگدننک میب  ناشیا  رد  میداتسرف  تقیقحب  و 
(73  ) ناگدش هدرک  میب  ماجنا  دوب  هنوگچ  رگنب  سپ 

(74  ) دنناگدش هدرک  صلاخ  هک  ادخ  ناگدنب  زج 
(75  ) میناگدننک تباجا  بوخ  هنیآ  ره  سپ  حون  ار  اما  دنب  دناوخ  قیقحتب  و 

(76  ) گرزب هودنا  زا  ار  شلها  ار و  وا  میداد  تاجن  و 
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(77  ) ناگدنامزاب ناشیا  ار  شدالوا  میدینادرگ  و 
(78  ) ناینیسپ رد  وا  رب  میتشاذگاو  و 

(79  ) نایناهج رد  حون  رب  دورد 
(80  ) ار ناراکوکین  میهدیم  شاداپ  نینچمه  ام  هک  یتسردب 

(81  ) دننانمؤم هک  ام  ناگدنب  زا  تسوا  یتسردب 
(82  ) ار نارگید  میدرک  قرغ  سپ 

(83  ) میهاربا هنیآ  ره  تسوا  ناوریپ  زا  هک  یتسردب  و 
417 ص : نآرق ، همجرت 

(84  ) تسرد یلد  اب  ار  شراگدرورپ  دمآ  هک  یتقو 
(85  ) دیتسرپیم هکنآ  تسا  زیچ  هچ  هک  ار  شموق  ار و  شردپ  رم  تفگ  نوچ 

(86  ) دیهاوخیم ادخ  ریغ  ناهلا  غورد  هار  زا  ایآ 
(87  ) نایناهج راگدرورپب  امش  نامگ  تسیچ  سپ 

(88  ) موجن رد  ینتسیرگن  تسیرگن  سپ 
(89  ) مرامیب نم  هک  یتسردب  تفگ  سپ 

(90  ) ناگدننک تشپ  وا  زا  دندرک  ضارعا  سپ 
(91  ) دیروخیمن ارچ  ایآ  تفگ  سپ  ناشناهلا  يوسب  تفر  ییوج  هراچب  سپ 

(92  ) دیئوگیمن نخس  هک  ار  امش  رم  تسیچ 
(93  ) تسار تسدب  یندز  ناشیا  رب  تفر  سپ 

(94  ) دنتفاتشیم وا  يوسب  دندروآ  ور  سپ 
(95  ) دیشارتیم هک  ار  هچنآ  دیتسرپیم  ایآ  تفگ 

(96  ) دیزاسیم هک  ار  هچنآ  ار و  امش  دیرفآ  ادخ  و 
(97  ) هوبنا رد  هلعش  رایسب  شتآ  رد  ار  وا  دیزادنیب  سپ  یئانب  وا  يارب  دینک  انب  دنتفگ 

(98  ) نانییاپ ناشمیدرک  سپ  هراچ  واب  دنتساوخ  سپ 
(99  ) ارم دنک  تیاده  هک  دشاب  دوز  مراگدرورپ  يوسب  هدنور  نم  هک  تفگ  و 

(100  ) ناگتسیاش زا  ارم  رم  شخبب  نم  راگدرورپ 
(101  ) رابدرب يرسپ  هب  شمیداد  هدژم  سپ 

تفگ ینیبیم  هچ  هک  رگنب  سپ  ارت  منکیم  حبذ  هک  باوخ  رد  منیبیم  نم  هک  یتسردب  نم  كرسپ  يا  تفگ  ار  ششوک  وا  اب  دیسر  سپ 
(102  ) نایابیکش زا  ادخ  دشاب  هتساوخ  رگا  ارم  یبایب  هک  دشاب  دوز  هدش  هدومرف  هچنآ  نکب  نم  ردپ  يا 

(103  ) یناشیپ فرطکیب  ار  وا  تخادنا  دنداهن و  ندرگ  نوچ  سپ 
(104  ) میهاربا يا  هک  ار  وا  میدرک  ادن  و 

(105  ) ار ناراکوکین  میهدیم  ازج  نینچمه  ام  هک  یتسردب  ار  باوخ  يدینادرگ  تسار  قیقحتب 
(106  ) ادیوه یناحتما  نآ  هنیآ  ره  تسنیا  هک  یتسردب 

(107  ) گرزب یحبذب  ار  وا  میداد  ادف  و 
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(108  ) ناینیسپ رد  وا  رب  میتشاذگاو  و 
(109  ) میهاربا رب  مالس 

ار ناراکوکین  میهد  شاداپ  ازج و  نینچمه 
418 ص : نآرق ، همجرت 

(110)
(111  ) دننانمؤم هک  ام  ناگدنب  زا  تسوا  هک  یتسردب 

(112  ) ناگتسیاش زا  يربمغیپ  قحساب  ار  وا  میداد  تراشب  و 
(113  ) اراکشآ ار  شسفن  رم  هدننک  متس  تسا و  راکوکین  ات  ود  نآ  لسن  زا  قحسا و  رب  وا و  رب  میدرک  تکرب  و 

(114  ) نوراه یسوم و  رب  میداهن  ّتنم  تقیقحب  و 
(115  ) گرزب یمغ  زا  ار  ناشموق  ار و  ات  ود  نآ  میداد  تاجن  و 

(116  ) نابلاغ ناشیا  دندوب  سپ  ار  ناشیا  میدرک  يرای  و 
(117  ) حضاو یباتک  ار  ات  ود  نآ  میداد  و 

(118  ) تسار هار  ار  ات  ود  نآ  میدرک  تیاده  و 
(119  ) ناینیسپ رد  ناشیا  رب  میتشاذگاو  و 

(120  ) نوراه یسوم و  رب  مالس 
(121  ) ار ناراکوکین  میهدیم  شاداپ  نینچمه  ام  هک  یتسردب 

(122  ) دنناگدنورگ هک  ام  ناگدنب  زادنا  ات  ود  نآ  هک  یتسردب 
(123  ) تسا نالسرم  زا  هنیآ  ره  سایلا  هک  یتسردب  و 

(124  ) دیزیهرپیمن ایآ  ار  شموق  رم  تفگ  نوچ 
(125  ) ار ناگدننیرفآ  نیرتهب  دیراذگیماو  ار و  لعب  دیناوخیم  ایآ 
(126  ) دنناینیسپ هک  امش  ناردپ  راگدرورپ  امش و  راگدرورپ  ادخ 

(127  ) ناگدرک رضاح  دنناشیا  هک  یتسردب  سپ  ار  وا  دندرک  بیذکت  سپ 
(128  ) دنناگدرک صلاخ  هک  ادخ  ناگدنب  رگم 

(129  ) ناینیسپ رد  وا  رب  میتشاذگاو  و 
(130  ) نیسای لا  رب  مالس 

(131  ) ار ناراکوکین  میهد  شاداپ  نینچمه  ام  هک  یتسردب 
(132  ) دنناگدنورگ هک  ام  ناگدنب  زا  تسوا  هک  یتسردب 

(133  ) نالسرم زا  دوب  هنیآ  ره  طول  هک  یتسردب  و 
(134  ) همه ار  وا  لها  ار و  وا  میدیناهر  هک  یماگنه 

(135  ) ناگدنامزاب رد  ینز  ریپ  زج 
(136  ) ار نارگید  میدرک  كاله  سپ 

(137  ) ناگدننک دادماب  ناشیا  رب  دیرذگیم  هنیآ  ره  امش  هک  یتسردب  و 
(138  ) لقعب دیباییمن  رد  سپ  ایآ  بشب  و 
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تسنالسرم  زا  هنیآ  ره  سنوی  هک  یتسردب  و 
419 ص : نآرق ، همجرت 

(139)
(140  ) هدش هدرک  رپ  یتشک  يوسب  تخیرگ  هک  یتقو 

(141  ) ناگدش هتخادنا  زا  دش  سپ  دز  هعرق  سپ 
(142  ) هدننک تمالم  دوب  وا  یهام و  شدرب  ورف  سپ 
(143  ) ناگدننک حیبست  زا  دوب  وا  هکنیا  هن  رگا  سپ 

(144  ) دنوشیم هتخیگنارب  هک  يزور  ات  شمکش  رد  دنامیم  هنیآ  ره 
(145  ) رامیب دوب  وا  هانپ و  یب  ییاج  رد  شمیتخادنا  سپ 

(146  ) ودک زا  یتخرد  وا  رب  میدینایور  و 
(147  ) دندمآیم دایز  ای  رازه  دص  يوسب  ار  وا  میداتسرف  و 

(148  ) یتقو ات  ناشمیدرک  نارماک  سپ  دندروآ  نامیا  سپ 
(149  ) نارسپ تسا  ار  ناشیا  رم  نارتخد و  تسار  تراگدرورپ  رم  ایآ  ناشیا  زا  نک  نایب  بلط  سپ 

(150  ) نارضاح دندوب  ناشیا  اهّثنؤم و  ار  ناگتشرف  میدیرفآ  ای 
(151  ) تفگ دنهاوخ  هنیآ  ره  ناشغورد  زا  ناشیا  هک  شاب  هاگآ 

(152  ) نایوگغورد هنیآ  ره  دنناشیا  هک  یتسردب  ادخ و  دروآ  نادنزرف 
(153  ) نارسپ رب  ار  نارتخد  دیزگرب  ایآ 

(154  ) دینکیم مکح  هنوگچ  ار  امش  رم  تسیچ 
(155  ) دیریگیمن دنپ  سپ  ایآ 

(156  ) نشور یتّجح  تسار  امش  رم  ایآ 
(157  ) نایوگتسار دیتسه  رگا  ار  ناتباتک  دیرایب  سپ 

(158  ) ناگدش هدرک  راضحا  دنناشیا  هنیآ  ره  هک  ّنج  دنتسناد  تقیقحب  یبسن و  ّنج  هنایم  وا و  هنایم  دندینادرگ  و 
(159  ) دننکیم فصو  هچنآ  زا  ار  ادخ  ندوب  كاپ  مناد 

(160  ) دنناگدش هدرک  صلاخ  هک  ادخ  ناگدنب  رگم 
(161  ) دیتسرپیم هچنآ  امش و  هک  یتسردب  سپ 

(162  ) ناگدننک هابت  وا  رب  امش  دیتسین 
(163  ) خزود رد  هدنیآ  رد  تسوا  هک  ار  نآ  رگم 

(164  ) نّیعم یماقم  تسار  وا  ارم  هک  زج  ام  زا  تسین  و 
(165  ) ناگدننز فص  هنیآ  ره  میئام  هک  یتسردب  و 

(166  ) ناگدننک حیبست  هنیآ  ره  میئام  هک  یتسردب  و 
(167  ) دنتفگیم هنیآ  ره  هک  دندوب  هچ  رگا  و 

(168  ) ناینیشیپ زا  يرکذ  ام  دزن  دوب  هکنیا  رگا 
420 ص : نآرق ، همجرت 
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(169  ) دنصالخا لها  زا  هک  ادخ  ناگدنب  زا  میدوب  هنیآ  ره 
(170  ) دننادب هک  دشاب  دوز  سپ  نآب  دندش  رفاک  سپ 

(171  ) دننالسرم هک  ار  ام  ناگدنب  رم  ام  هملک  تفرگ  یشیپ  هک  قیقحتب  و 
(172  ) ناگدش يرای  دنناشیا  هنیآ  ره  ناشیا  هک  یتسردب 

(173  ) نابلاغ دنناشیا  ام  رکشل  هک  یتسردب  و 
(174  ) یتقو ات  ناشیا  زا  نادرگب  يور  سپ 

(175  ) دننیب هب  هک  دشاب  دوز  سپ  ار  ناشیا  نیبب  و 
(176  ) دنهاوخیم باتشب  ار  ام  باذع  سپ  ایآ 

(177  ) ناگدش میب  حابص  تسا  دب  سپ  ناشیا  ياضفب  دمآ  دورف  نوچ  سپ 
(178  ) یماگنه ات  ناشیا  زا  نادرگب  يور  و 

(179  ) دننیب هب  هک  دشاب  دوز  سپ  نیبب  و 
(180  ) دننکیم فصو  هچنآ  زا  تّزع  راگدرورپ  وت  راگدرورپ  ندوب  كاپ  مناد 

(181  ) نالسرم رب  مالس  و 
(182  ) تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  ار  ادخ  رم  شیاتس  و 

ۀیآ نونامث  نامث و  یه  ۀّیّکم و  ةروس ص 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) رکذ بحاص  نآرقب  مسق 

(2  ) دنتفلاخم یشکرس و  رد  دندش  رفاک  هک  نانآ  هکلب 
(3  ) زیرگ ماگنه  ماگنه  نآ  دوبن  دندرک و  ادن  سپ  هتشذگ  راگزور  لها  زا  ناشیا  شیپ  زا  میدینادرگ  كاله  هک  اسب 

(4  ) وگغورد رایسب  تسیرگوداج  نیا  هک  نارفاک  دنتفگ  ناشیا و  زا  هدننک  میب  ار  ناشیا  دمآ  هک  دنتشاد  بجع  و 
(5  ) بیجع يزیچ  دشاب  هنیآ  ره  نیا  هک  یتسردب  دحاو  هلا  ار  ناهلا  دینادرگ  ایآ 

(6  ) دوشیم هتساوخ  هک  تسیزیچ  هنیآ  ره  نیا  هک  یتسردب  ناتناهلا  رب  دیزرو  ییابیکش  دیورب و  هک  ناشیا  زا  عمج  نآ  دنتفر  و 
نیا  تسین  نیرخآ  شیک  رد  ار  نیا  ام  میدینشن 

421 ص : نآرق ، همجرت 
(7  ) ینتخاس غورد  زج 

(8  ) ارم باذع  دناهدیشچن  زونه  هکلب  نم  رکذ  زا  ّکش  رد  دنناشیا  هکلب  ام  نایم  زا  رکذ  وا  رب  دش  هداتسرف  ورف  ایآ 
(9  ) تسا هدنیاشخب  بلاغ  هک  تراگدرورپ  تمحر  اهنیزخ  تسناشیا  دزن  ایآ 

(10  ) اهببس رد  دنور  الاب  هک  دیاب  سپ  تساهنآ  نایم  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  یهاشداپ  تسارناشیا  رم  ای 
(11  ) نمشد ياههفیاط  زا  هدش  هتسکش  اجنآ  دنايرکشل 

(12  ) اهخیم بحاص  نوعرف  داع و  حون و  موق  ناشیا  زا  شیپ  دندرک  بیذکت 
(13  ) نمشد ياههفیاط  دندوب  اهنآ  هکیا  لها  طول و  موق  دومث و  و 

(14  ) نم تبوقع  دش  مزال  سپ  ار  نالوسر  دندومن  بیذکت  هک  زج  همه  دندوبن 
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(15  ) ینتسیز چیه  ار  نآ  رم  تسین  هک  دحاو  يدایرف  زج  اهنآ  دنربیمن  راظتنا  و 
(16  ) رامش زور  زا  شیپ  ار  ام  هّصح  ار  ام  رم  هدب  دوز  ام  راگدرورپ  دنتفگ  و 

(17  ) هدننک عوجر  دوب  وا  هک  یتسردب  تّوق  بحاص  دواد  ار  ام  هدنب  نک  دای  دنیوگیم و  هچنآ  رب  نک  ربص 
(18  ) باتفآ ندمآرب  تقو  هاگنابشب و  دنتفگیم  حیبست  وا  اب  هک  ار  اههوک  میدرک  مار  ام  هک  یتسردب 

(19  ) هدننک عوجر  ار  وا  رم  دندوب  همه  هدش  هدرک  عمج  ار  هدنرپ  و 
(20  ) هابتشا یب  نشور  نایب  ینعی  راتفگ  زیمت  مکح و  ار  وا  میداد  ار و  شیهاشداپ  میدینادرگ  تخس  و 

(21  ) هناختدابع راویدب  دنتفر  الاب  هک  یماگنه  ناعزانم  ربخ  ارت  دمآ  ایآ  و 
نایم نک  مکح  سپ  یضعب  رب  نامیضعب  هدرکمتس  میعزانم  هقرف  ود  هک  سرتم  دنتفگ  ناشیا  زا  دیسرت  سپ  دواد  رب  دندش  لخاد  هک  یتقو 

(22  ) تسار هار  يوسب  ار  ام  نک  تیاده  نکم و  روج  ّقحب و  ام 
ار نآ  نمب  راذگاو  تفگ  سپ  دحاو  شیم  تسارم  شیم و  هن  دون و  تسار  وا  رم  نم  ردارب  نیا  هک  یتسردب 

422 ص : نآرق ، همجرت 
(23  ) بلاطم نآ  رد  ارم  درک  بولغم  و 

دننکیم متـس  هنیآ  ره  ناگتخیمآ  مه  اـب  زا  يرایـسب  هک  یتسردـب  دوخ و  ياهـشیم  يوسب  وت  شیم  نتـساوخب  وتب  هدرکمتـس  قیقحتب  تفگ 
سپ ار  وا  میدومزآ  ام  هک  دواد  درب  نامگ  ناشیا و  زا  یکدنا  هتـسیاش و  ياهراک  دندرک  دـندیدرگ و  هک  نانآ  رگم  یـضعب  رب  ناشیـضعب 

(24  ) دومن تشگزاب  نانکعوکر و  داتفا  رد  يو  رب  شراگدرورپ و  زا  تساوخ  شزرمآ 
(25  ) تشگزاب یبوخ  برق و  هنیآ  ره  ام  دزن  تسار  وا  رم  هک  یتسردب  نآ و  ار  وا  رم  میدیزرمآ  سپ 

نوریب سپ  ار  سفن  شهاوخ  نکم  يوریپ  ّقحب و  نامدرم  ناـیم  نک  مکح  سپ  نیمز  رد  هفیلخ  ارت  میدـینادرگ  اـم  هک  یتسردـب  دواد  يا 
ار باسح  زور  دندرک  شومارف  هکنآ  اب  تخـس  یتبوقع  تسارناشیا  رم  ادخ  هار  زا  دنربیم  نوریب  هک  نانآ  هک  یتسردب  ادـخ  هار  زا  ارت  درب 

(26)
زا دندش  رفاک  هک  نانآ  رب  ياو  سپ  دندش  رفاک  هک  نانآ  نامگ  تسنیا  هدوهیب  تسات  ود  نآ  هنایم  هچنآ  ار و  نیمز  نامسآ و  میدیرفاین  و 

(27  ) شتآ
ناراکبان نوچ  ار  ناراکزیهرپ  مینادرگیم  ای  نیمز  رد  ناگدننک  داسف  نوچ  هتـسیاش  ياهراک  دندرک  دندیورگ و  هک  ار  نانآ  مینادرگیم  ای 

(28)
(29  ) اهدرخ نابحاص  دنریگ  دنپ  ات  شیاهتیآ و  رد  دننک  لّمات  ات  هدش  هداد  تکرب  وتب  ار  نآ  میداتسرف  ورف  هک  تسیباتک 

(30  ) هدننک عوجر  دوب  وا  هک  یتسردب  دوب  هدنب  بوخ  نامیلس  ار  دواد  رم  میدیشخب  و 
(31  ) ورزیت هداتسیا  تسد  کی  ّمس  رانک  تسد و  کی  اپ و  ود  ّمس  مامتب  نابسا  رصع  فرط  وا  رب  دش  هدرک  ضرع  هک  یماگنه 

(32  ) باجح رد  دش  ناهنپ  ات  مراگدرورپ  رکذ  زا  بسا  یتسود  متشاد  تسود  نم  هک  یتسردب  تفگ  سپ 
اهندرگ اهقاسب و  یندرک  حسم  درک  عورش  سپ  نمب  ار  اهنآ  دینادرگرب 

423 ص : نآرق ، همجرت 
(33)

(34  ) درک عوجر  سپ  ار  یندب  شیسرک  رب  میتخادنا  ار و  نامیلس  میدومزآ  قیقحتب  و 
هدنیاشخب تیاغب  ییوت  وت  هک  یتسردب  نم  زا  سپ  يدحا  يارب  دـشابن  راوازـس  هک  یهاشداپ  ارم  شخبب  ارم و  زرمایب  نم  راگدرورپ  تفگ 

(35)
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(36  ) دوب هدرک  هدارا  هک  اج  ره  یگتسهآب  وا  نامرفب  تفریم  هک  داب  وا  يارب  میدرک  رّخسم  سپ 
(37  ) ایردب هدنور  ورف  ره  هدننک و  انب  ره  ار  اهوید  و 

(38  ) اهلغ رد  ناگدش  هدرک  نیرق  ار  نارگید  و 
(39  ) رامش نودب  رادهاگن  ای  نک  اطع  سپ  ام  ششخب  تسنیا 

(40  ) تشگزاب یبوخ  یبرق و  هنیآ  ره  ام  دزن  تسار  وا  رم  هک  یتسردب  و 
(41  ) يرازآ یجنرب و  ناطیش  ارم  درک  ّسم  هک  ار  شراگدرورپ  دناوخ  هک  یماگنه  ار  بّویا  ام  هدنب  نک  دای  و 

(42  ) یندیماشآ تسا و  درس  يوش  تسش و  ۀهجب  تسیاهمشچ  نیا  نیمزب  ار  تیاپ  نزب 
(43  ) ار اهدرخ  نابحاص  رم  يدنپ  ام و  زا  یتمحر  ناشیا  اب  ار  ناشلثم  ار و  شناسک  ار  وا  میدیشخب  و 

عوجر دوب  وا  هک  یتسردب  دوب  هدنب  بوخ  ابیکش  ار  وا  میتفای  ام  هک  یتسردب  نکم  دنگوس  فالخ  نآب و  نزب  سپ  هتـسد  تتـسدب  ریگب  و 
(44  ) هدننک

(45  ) اهدید تفرعم و  نید و  رد  اهتّوق  نابحاص  ار  بوقعی  قحسا و  میهاربا و  ام  ناگدنب  نک  دای  و 
(46  ) تسارس نآ  رکف  هک  یشغیب  تلصخب  ار  ناشیا  میدینادرگ  صلاخ  ام  هک  یتسردب 

(47  ) دنناکین هک  ناگدیزگرب  زا  هنیآ  ره  ام  دزن  ناشیا  هک  یتسردب  و 
(48  ) دنناکین زا  همه  ار و  لفکلا  وذ  عسیلا و  لیعمسا و  نک  دای  و 

(49  ) تشگزاب یبوخ  هنیآ  ره  تسناراکزیهرپ  يارب  هک  یتسردب  تسا  يرکذ  نیا 
(50  ) اهرد ناشیا  يارب  هدش  هداشگ  مئاد  تماقا  ياج  ياهتشهب 

اهنآ رد  دنهاوخیم  اهنآ  رد  ناگدننز  هیکت 
424 ص : نآرق ، همجرت 

(51  ) ار بارش  رایسب و  هویم 
(52  ) نس مه  مشچ  هتشه  ورف  نانز  تسناشیا  دزن  و 

(53  ) رامش زور  يارب  دیدشیم  هداد  هدعو  هچنآ  تسنیا 
(54  ) یندیسر رخآب  چیه  ار  نآ  رم  تسین  ام  يزور  هنیآ  ره  تسنیا  هک  یتسردب 
(55  ) تشگزاب يدب  تسا  نایصع  رد  ناور  هدایز  يارب  زا  هک  یتسردب  تسنیا و 

(56  ) تسیرتسب دب  سپ  نآ  رد  دنوشیم  لخاد  هک  تسخزود 
(57  ) تحارج كرچ  تسناشوج و  بآ  ار  نآ  دیشچب  هک  دیاب  سپ  تسنیا 

(58  ) تسفانصا هک  وا  لثم  زا  يرگید  و 
(59  ) شتآ ناگدنیآ  رد  دنناشیا  هک  ار  ناشیا  دابم  شوخ  امش  اب  هدش  هدرک  لخاد  هوبنا  تسیعمج  نآ 
(60  ) تسیهاگرارق دب  سپ  ام  يارب  ار  نآ  دیداتسرف  شیپ  امش  ار  امش  ابحرم  دابم  دیئامش  هکلب  دنتفگ 

(61  ) شتآ رد  نادنچ  ود  ار  شتبوقع  نک  دایز  سپ  ار  نیا  ام  يارب  داتسرف  شیپ  هک  یسک  ام  راگدرورپ  دنتفگ 
(62  ) ناریرش زا  ناشمیدرمشیم  میدوب  هک  ار  ینادرم  مینیبیمن  هک  ار  ام  تسیچ  دنتفگ  و 

(63  ) اههدید ناشیا  زا  دیدرگ  ای  ءازهتساب  ار  ناشیا  میتفرگ  ایآ 
(64  ) تسا شتآ  لها  هعزانم  هک  تستسار  هنیآ  ره  نیا  هک  یتسردب 

(65  ) تسا هدننک  رهق  هناگی  هک  ادخ  زج  یهلا  چیه  تسین  ماهدننک و  میب  نم  هک  تسین  نیا  زج  وگب 
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(66  ) تسا هدنزرمآ  هک  تسیبلاغ  تسات  ود  نایم  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  راگدرورپ 
(67  ) گرزب تسیربخ  نآ  وگب 

(68  ) دیناگدننادرگ ور  نآ  زا  امش  هک 
(69  ) دندرکیم وگتفگ  هک  یماگنه  رترب  عمجب  یشناد  چیه  ارم  دوبن 

(70  ) نشور هدنهد  میب  منم  هّتبلا  هکنآ  رگم  نمب  دوشیمن  هدرک  یحو 
(71  ) لگ زا  ار  یناسنا  ماهدننیرفآ  نم  هک  یتسردب  ار  هکئالم  رم  وت  راگدرورپ  تفگ  هک  یتقو 

(72  ) نانکهدجس ار  وا  رم  دیتفا  رد  يورب  سپ  محور  زا  نآ  رد  مدیمد  شمدرک و  تسرد  نوچ  سپ 
دندرک هدجس  سپ 

425 ص : نآرق ، همجرت 
(73  ) یگلمج ناشیا  همه  هکئالم 

(74  ) ناگدنورگان زا  دوب  دومن و  یشکرس  هک  سیلبا  زج 
(75  ) ناگبترم دنلب  زا  يدوب  ای  يدرک  ّربکت  متردق  تسد  ودب  مدیرفآ  ار  هچنآ  رم  ینک  هدجس  هچنآ  زا  ارت  تشادزاب  هچ  سیلبا  يا  تفگ 

(76  ) لگ زا  ار  وا  يدیرفآ  شتآ و  زا  ارم  يدیرفآ  وا  زا  مرتهب  نم  تفگ 
(77  ) هدش هدنار  ییوت  هک  یتسردب  سپ  نآ  زا  ور  نوریب  سپ  تفگ 

(78  ) ازج زور  ات  نم  تنعل  تسا  وت  رب  هک  یتسردب  و 
(79  ) دنوش هتخیگنارب  هک  يزور  ات  ارم  هد  تلهم  سپ  نم  راگدرورپ  تفگ 

(80  ) ناگدش هداد  تلهم  زا  ییوت  هک  یتسردب  تفگ 
(81  ) مولعم تقو  نآ  زور  ات 

(82  ) همه ار  ناشیا  درک  مهاوخ  هارمگ  هنیآ  ره  هک  وت  تّزعب  سپ  تفگ 
(83  ) دنناگدش هدرک  صلاخ  هک  ناشیا  زا  ارت  ناگدنب  زج 

(84  ) درک مهاوخ  رپ  هنیآ  ره  هک  میوگیم  تستسار  تستسرد و  سپ  تفگ 
(85  ) یگمه ناشیا  زا  ارت  دنک  يوریپ  هک  یسک  زا  وت و  زا  ار  خزود  هّتبلا 

(86  ) ناگتسب دوخ  رب  زا  نم  متسین  يدزم و  چیه  نآ  رب  امش  زا  مهاوخیمن  وگب 
(87  ) ار نایناهج  رم  يدنپ  رگم  نآ  تسین 

(88  ) یماگنه زا  سپ  ار  شربخ  تسناد  دیهاوخ  هنیآ  ره  و 

ۀیآ نوعبس  سمخ و  یه  ۀّیّکم و  رمّزلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) رادرک تسرد  بلاغ  يادخ  زا  تسباتک  نآ  نداتسرف  ورف 

(2  ) ار نید  شیارب  هدنراد  صلاخ  ار  ادخ  تسرپب  سپ  یتسارب  ار  باتک  نآ  وتب  میداتسرف  ورف  ام  هک  یتسردب 
ناتسود  شریغ  زا  دنتفرگ  ارف  هک  نانآ  صلاخ و  نید  تسادخ  يارب  هک  دیشاب  هتسناد 

426 ص : نآرق ، همجرت 
ناشیا هچنآ  رد  ناشنایم  دنکیم  مکح  ادخ  هک  یتسردب  یندینادرگ  کیدزن  ادخب  ار  ام  دـننک  کیدزن  هکنیا  يارب  زج  ار  ناشیا  میتسرپیمن 
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(3  ) ساپسان يوگغورد  تسوا  هک  ار  یسک  دنکیمن  تیاده  ادخ  هک  یتسردب  دننکیم  فالتخا  نآ  رد 
يادخ تسوا  ار  شندوب  كاپ  مناد  تساوخیم  ار  هچنآ  دنیرفآیم  هچنآ  زا  دوب  هدیزگرب  هنیآ  ره  يدنزرف  دریگب  هک  ادخ  دوب  هتـساوخ  رگا 

(4  ) هدننک رهق  هناگی 
يارب دـنوریم  همه  ار  هام  باـتفآ و  درک  رّخـسم  بش و  رب  ار  زور  دـیازفایم  زور و  رب  ار  بش  دـیازفایم  یتسارب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  دـیرفآ 

(5  ) تسا هدنزرمآ  زیزع  وا  هک  دیشاب  هتسناد  هدش  هدربمان  یتقو 
دنیرفآیم تفج  تشه  دنفسوگ  واگ و  رتش و  زا  امـش  يارب  داتـسرف  ورف  ار و  شتفج  نآ  زا  دینادرگرب  سپ  دحاو  یـسفن  زا  ار  امـش  دیرفآ 
یهاشداپ تسار  وا  رم  امـش  راگدرورپ  ادخ  تسا  نیا  هناگ  هس  ياهیکیرات  رد  یندیرفآ  دعب  زا  یندـیرفآ  ناتناردام  ياهمکـش  رد  ار  امش 

(6  ) دیوشیم هدینادرگرب  اجکب  سپ  وا  زج  یهلا  تسین 
ار نآ  ددنـسپیم  دینک  رکـش  رگا  ار و  رفک  شناگدنب  يارب  ددنـسپیمن  امـش و  زا  تسا  زاین  یب  ادخ  هک  یتسردب  سپ  دیوشیم  رفاک  رگا 

هچنآب ار  امـش  دـهد  ربخ  سپ  امـش  تشگزاب  تسامـش  راگدرورپ  يوسب  سپ  ار  يرگید  هانگ  راب  هدـنرادرب  راـب  درادـیمنرب  امـش و  يارب 
(7  ) اههنیس تاذب  تساناد  وا  هک  یتسردب  دیدرکیم  هک  دیدوب 

ار هچنآ  دنک  شومارف  دوخ  زا  یتمعن  ار  وا  دهد  نوچ  سپ  داب  نانکتشگزاب  ار  شراگدرورپ  دناوخب  يررـض  ار  ناسنا  دنک  ّسم  نوچ  و 
ییوت هک  یتسردب  یکدنا  ترفکب  دنرادروخرب  وگب  وا  هار  زا  دنک  هارمگ  ات  نایاتمه  ادخ  يارب  دـینادرگ  شیپ و  زا  نآب  دـناوخیم  دوب  هک 

(8  ) شتآ لها  زا 
تسوا  هک  یسک  ایآ 

427 ص : نآرق ، همجرت 
تـسناسکی ایآ  وگب  ار  شراگدرورپ  شـشخب  درادیم  دیما  ترخآ و  زا  دراد  میب  هداتـسیا  هدننک و  هدجـس  بش  تاقوا  رد  هدـننک  تدابع 

(9  ) اهدرخ نابحاص  دنریگیم  دنپ  هک  تسین  نیا  زج  دننادیمن  هک  نانآ  دننادیم و  هک  نانآ 
ادخ نیمز  تسا و  یبوخ  ایند  نیا  رد  دندرک  یبوخ  هک  نانآ  يارب  ناتراگدرورپ  زا  دیزیهرپ  دیدروآ  نامیا  هک  نانآ  نم  ناگدـنب  يا  وگب 

(10  ) رامش نودب  ار  ناشدزم  ناگدننک  ربص  دنوشیم  هداد  مامت  تسین  نیا  زج  تسا  عیسو 
(11  ) ار نید  شیارب  هدنراد  صلاخ  ار  ادخ  متسرپب  هک  ماهدش  هدومرف  نم  هک  یتسردب  وگب 

(12  ) ناناملسم لّوا  مشاب  هک  ماهدش  هدومرف  و 
(13  ) گرزب يزور  باذع  زا  ار  مراگدرورپ  منک  ینامرفان  رگا  مسرتیم  نم  هک  یتسردب  وگب 

(14  ) ار منید  شیارب  هدننک  صلاخ  متسرپیم  ار  ادخ  وگب 
هتسناد تمایق  زور  ناشناسک  ناشاهسفن و  رد  دندرک  نایز  هک  دننانآ  ناراکنایز  هک  یتسردب  وگب  وا  ریغ  زا  دیهاوخ  ار  هچنآ  دیتسرپب  سپ 

(15  ) راکشآ نایز  نآ  تسا  نآ  هک  دیشاب 
نم زا  دیزیهرپب  نم  ناگدـنب  يا  ار  شناگدـنب  نآب  ادـخ  دـهدیم  میب  نآ  اهنابیاس  ناشریز  زا  شتآ و  زا  اهنابیاس  ناشالاب  زا  تسارناشیا  رم 

(16)
ارم ناگدنب  هد  هدژم  سپ  یناگدژم  تسارناشیا  رم  ادخب  دندومن  تشگزاب  ار و  نآ  دنتسرپب  هک  توغاط  زا  دندرک  بانتجا  هک  نانآ  و 

اهدرخ نابحاص  دنناشیا  اهنآ  ادخ و  ار  ناشیا  درک  تیادـه  هک  دـننانآ  اهنآ  ار  شرتبوخ  دـننکیم  يوریپ  سپ  ار  نخـس  دنونـشیم  هک  نانآ 
(18)

(19  ) شتآ رد  دشاب  هک  ار  نآ  یهدیم  تاجن  وت  سپ  ایآ  باذع  نخس  وا  رب  دش  مزال  هکنآ  سپ  ایآ 
اهفرغ تساهنآ  يالاب  هک  ییاهفرغ  تسناشیا  يارب  ناشراگدرورپ  زا  دندیسرت  هک  نانآ  نکیل 
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428 ص : نآرق ، همجرت 
(20  ) ار هدعو  ادخ  دنکیمن  فالخ  ادخ  نداد  هدعو  اهرهن  اهنآ  ریز  زا  دوریم  هک  هدش  هدرک  انب 

هک ار  یتـشک  نآـب  دروآ  نوریب  سپ  نیمز  رد  اههمـشچ  ار  نآ  دـینادرگ  ناور  سپ  ار  بآ  نامـسآ  زا  هداتـسرف  ورف  ادـخ  هک  ینیب  هن  اـیآ 
هنیآ ره  نآ  رد  هک  یتسردب  اهزیر  هتـسکش  ار  نآ  دـنادرگیم  سپ  هدـش  درز  ار  نآ  ینیب  سپ  دوشیم  کنخ  سپ  شفانـصا  تسا  فلتخم 

(21  ) ار اهدرخ  نابحاص  رم  تسیدنپ 
تسا تخـس  هک  نانآ  رب  ياو  سپ  شراگدرورپ  زا  يرون  رب  تسوا  سپ  مالـسا  يارب  ار  شاهنیـس  ادخ  داد  یگداشگ  هک  یـسک  سپ  ایآ 

(22  ) نشور یهارمگ  رد  دنااهنآ  ادخ  دای  زا  ناشیا  ياهلد 
دوشیم مرن  سپ  ناشراگدرورپ  زا  دنـسرتیم  هک  نانآ  ياهتـسوپ  نآ  زا  دزرلیم  هک  یناثم  هباشتم  یباـتک  ار  نخـس  نیرتهب  داتـسرف  ورف  ادـخ 

سپ ادخ  دنک  لالضا  هک  ار  یسک  دهاوخیم و  هک  ار  یسک  نآب  دنکیم  تیاده  هک  تسادخ  داشرا  نآ  ادخ  رکذب  ناشاهلد  ناشاهتسوپ و 
(23  ) هدننک تیاده  چیه  ار  وا  رم  تسین 

بـسک هک  دـیدوب  هچنآ  دیـشچب  هک  ار  ناملاظ  رم  دـش  هتفگ  تمایق و  زور  باذـع  يدـب  زا  شیورب  دـنک  يرادـهاگن  هک  یـسک  سپ  ایآ 
(24  ) دیدرکیم

(25  ) دنتسنادیمن هک  ییاج  زا  تبوقع  ار  ناشیا  دمآ  سپ  ناشیا  زا  شیپ  دندوب  هک  نانآ  دندرک  بیذکت 
(26  ) دننادب هک  دنشاب  رگا  تسا  رتگرزب  ترخآ  باذع  هنیآ  ره  ایند و  یناگدنز  رد  يراوخ  ادخ  ار  ناشیا  دیناشچ  سپ 

(27  ) دنریگ دنپ  ناشیا  هک  دشاب  یلثم  ره  زا  نآرق  نیا  رد  نامدرم  يارب  زا  میدز  قیقحتب  و 
(28  ) دنزیهرپب ناشیا  هک  دشاب  یجک  بحاص  هن  یبرع  نآرق 

صلاخ  يدرم  رگیدکی و  نافلاخم  دنناکیرش  نآ  رد  يدرم  یلثم  ادخ  دز 
429 ص : نآرق ، همجرت 

(29  ) دننادیمن ناشیا  رثکا  هکلب  ار  ادخ  رم  شیاتس  تلاح  رد  دنناسکی  ایآ  ار  يدرم  رم 
(30  ) ناگدنریم دنناشیا  هک  یتسردب  هدنریم و  وت  هک  یتسردب 

(31  ) دینکیم عازن  ناتراگدرورپ  دزن  تمایق  زور  امش  هک  یتسردب  سپ 
(32  ) ار نارفاک  رم  ماقم  خزود  رد  تسین  ایآ  ار  وا  دمآ  نوچ  ار  تسار  دومن  بیذکت  ادخ و  رب  تسب  غورد  هکنآ  زا  رتملاظ  تسیک  سپ 

(33  ) ناراکزیهرپ دنناشیا  هورگ  نآ  ار  نآ  دومن  قیدصت  ار و  قدص  دروآ  هکنآ  و 
(34  ) ناراکوکین شاداپ  تسنآ  ناشراگدرورپ  دزن  دنهاوخ  هچنآ  تسارناشیا  رم 

(35  ) دندرکیم هک  دندوب  هچنآ  نیرتبوخب  ناشدزم  ار  ناشیا  دهد  شاداپ  دندرک و  هچنآ  نیرتدب  ناشیا  زا  ادخ  دنک  وحم  ات 
ار وا  رم  تسین  سپ  ادخ  درک  لالـضا  هک  ار  یـسک  دنیوا و  ریغ  زا  هکنانآ  هب  ارت  دـنناسرتیم  ار و  شاهدـنب  هدـننک  تیافک  ادـخ  تسین  ایآ 

(36  ) هدننک تیاده  چیه 
(37  ) ماقتنا بحاص  بلاغ  ادخ  تسین  ایآ  هدننک  هارمگ  چیه  ار  وا  رم  تسین  سپ  ادخ  درک  تیاده  هک  ار  یسک  و 

هچنآ دـیهد  ربـخ  سپ  اـیآ  وـگب  تسادـخ  هک  هّتبلا  تفگ  دـنهاوخ  هنیآ  ره  ار  نیمز  اهنامـسآ و  دـیرفآ  هـک  هـک  ناـشیا  زا  یـسرپب  رگا  و 
دنناـشیا اـیآ  یتـمحر  نـمب  تساوـخ  اـی  شررــض  هدـننک  عـفد  دـنناشیا  اـیآ  يررــض  يادـخ  نـمب  تساوـخ  رگا  ادـخ  ریغ  زا  دـیناوخیم 

(38  ) ناگدننک لّکوت  دننکیم  لّکوت  وا  رب  ادخ  ارم  تسا  سب  وگب  شتمحر  ناگدنرادهاگن 
(39  ) دینادب هک  دشاب  دوز  سپ  ماهدننک  نم  هک  یتسردب  ناتییاناوت  رب  دینکب  هورگ  يا  وگب 

(40  ) هدنیاپ یباذع  وا  رب  دیآ  دورف  ار و  وا  دنک  راوخ  هک  یباذع  شدیآ  هک  ار  یسک 
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هک  یسک  سپ  ّقحب  نامدرم  يارب  ار  باتک  نآ  وت  رب  میداتسرف  ورف  ام  هک  یتسردب 
430 ص : نآرق ، همجرت 

نابهگن ناشیا  رب  وت  یتسین  نآ و  رب  دوشیم  هارمگ  هک  تسین  نیا  زج  سپ  دش  هارمگ  هک  یـسک  شـسفن و  يارب  دـشاب  سپ  تفای  تیادـه 
(41)

ارگرم و نآ  رب  داد  شرازگ  هک  ار  نآ  درادـیم  هاـگن  سپ  شباوـخ  رد  تسا  هدرمن  هـکنآ  شندرم و  تـقو  ار  اـهحور  دـنکیم  ضبق  ادـخ 
(42  ) دننکیم رکف  هک  یهورگ  يارب  تساهتیآ  هنیآ  ره  نآ  رد  هک  یتسردب  هدش  هدربمان  یتقو  ات  ار  يرگید  دتسرفیم 

(43  ) دنمهف هن  ار و  يزیچ  دنشابیمن  کلام  هک  دنشاب  هچ  رگا  ایآ و  وگب  ناعیفش  ادخ  ریغ  زا  دنتفرگ  ایآ 
(44  ) دیوشیم هدینادرگرب  وا  يوسب  سپ  نیمز  اهنامسآ و  یهاشداپ  تسار  وا  رم  یگمه  تعافش  تسار  ادخ  رم  وگب 

دنیوا ریغ  زا  هک  نانآ  دنوش  هدرک  رکذ  نوچ  ترخآب و  دـنروآیمن  نامیا  هک  نانآ  ياهلد  دوش  مه  رد  اهنت  ادـخ  دوش  هدرک  رکذ  نوچ  و 
(45  ) دنوشیم داش  ناشیا  هاگ  نآ 

نآ رد  دـندوب  هچنآ  رد  تناگدـنب  ناـیم  ینکیم  مکح  وت  روـضح  تسا و  بیغ  ياـناد  نیمز  اهنامـسآ و  هدـنروآ  دـیدپ  ایادـخ  راـب  وـگب 
(46  ) دندرکیم فالتخا 

زور تبوقع  يدب  زا  نآب  دندادیم  ادـف  هنیآ  ره  وا  اب  شلثم  یگمه و  تسا  نیمز  رد  هچنآ  دـندرک  متـس  هک  ار  نانآ  رم  يدوب  هکنآ  رگا  و 
(47  ) دندرب نامگ  هک  دندوبن  هچنآ  ادخ  زا  ار  ناشیا  رم  دش  رهاظ  تمایق و 

(48  ) دندرکیم ءازهتسا  نآب  هک  دندوب  هچنآ  ناشیاب  درک  هطاحا  دندرک و  بسک  هچنآ  ياهیدب  ار  ناشیا  رم  دش  رهاظ  و 
یملع رب  ار  نآ  مدش  هداد  هک  تسین  نیا  زج  دیوگ  ام  زا  یتمعن  ار  وا  میداد  نوچ  سپ  ار  ام  دناوخب  يررض  ار  ناسنا  دنک  ّسم  نوچ  سپ 

(49  ) دننادیمن ناشیا  رثکا  نکیل  تسیئالب و  نآ  هکلب 
سپ  ناشیا  زا  شیپ  دندوب  هک  نانآ  ار  نآ  دنتفگ  قیقحتب 

431 ص : نآرق ، همجرت 
(50  ) دندرکیم بسک  هک  دندوب  هچنآ  ناشیا  زا  درکن  تیافک 

دندرک و بسک  هچنآ  ياهیدب  ار  ناشیا  دسریم  يدوزب  اهنیا  زا  دندرک  متـس  هک  نانآ  دندرک و  بسک  هچنآ  ياهیدب  ار  ناشیا  دیـسر  سپ 
(51  ) ناگدننک زجاع  ناشیا  دنتسین 

رم تساهتیآ  هنیآ  ره  نآ  رد  هک  یتسردب  دنادرگیم  گنت  دهاوخیم و  هک  یـسک  يارب  ار  يزور  دـنادرگیم  هداشگ  ادـخ  هک  دنتـسنادن  ایآ 
(52  ) دندروآیم نامیا  هک  ار  یهورگ 

یتسردب همه  ار  ناهانگ  دزرمآیم  ادخ  هک  یتسردب  ادخ  تمحر  زا  دیوشم  دیمون  ناشاهدوخ  رب  دندرک  فارـسا  هک  نم  ناگدـنب  يا  وگب 
(53  ) نابرهم هدنزرمآ  تسوا  وا  هک 

(54  ) دیوشن هدرک  يرای  سپ  باذع  ار  امش  دیآ  هکنآ  زا  شیپ  ار  وا  رم  دیزرو  دایقنا  ناتراگدرورپ و  يوسب  دینک  تشگزاب  و 
(55  ) دیشاب هتسنادن  امش  هاگان و  باذع  ار  امش  دیآ  هکنآ  زا  شیپ  ناتراگدرورپ  زا  امشب  دش  هداتسرف  ورف  هچنآ  نیرتهب  دینک  يوریپ  و 

(56  ) ناگدننک ءازهتسا  زا  هنیآ  ره  مدوب  هک  یتسردب  ادخ و  برق  رد  مدرک  ریصقت  هچنآ  رب  ینامیشپ  هودنا و  يا  یسفن  دیوگ  هکنآ 
(57  ) ناراکزیهرپ زا  مدوب  هنیآ  ره  ارم  دوب  هدرک  تیاده  ادخ  هکنآ  رگا  دیوگ  ای 

(58  ) ناراکوکین زا  مدشیم  سپ  یتشگزاب  ارم  يدوب  شاک  ار  باذع  دنیب  هک  یتقو  دیوگ  ای 
(59  ) نارفاک زا  يدش  يدرک و  یشکرس  ار و  نآ  يدومن  بیذکت  سپ  نم  ياهتیآ  ارت  دمآ  قیقحتب  يرآ 

(60  ) ار ناگدننک  ّربکت  رم  ماقم  خزود  رد  تسین  ایآ  هدش  هایس  ناشاهیور  ادخ  رب  دنتسب  غورد  هک  ار  اهنآ  دید  یهاوخ  تمایق  زور  و 
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(61  ) دنوش كانهودنا  ناشیا  هن  يدب و  ار  ناشیا  دنکن  نم  ناشیراکتسر  ياهلیسوب  دندش  راکزیهرپ  هک  ار  نانآ  ادخ  دناهریم  و 
تسادخ 

432 ص : نآرق ، همجرت 
(62  ) نابهگن يزیچ  همه  رب  تسوا  زیچ و  همه  هدننیرفآ 

(63  ) ناراکنایز دنناشیا  اهنآ  ادخ  ياهتیآب  دندش  رفاک  هک  نانآ  نیمز و  اهنامسآ و  ياهدیلک  تسار  وا  رم 
(64  ) نانادان يا  متسرپب  هک  مدیئامرفیم  ار  ادخ  ریغ  سپ  ایآ  وگب 

دش یهاوخ  هنیآ  ره  تلمع و  دش  دهاوخ  دوبان  هنیآ  ره  يروآ  كرش  رگا  هک  وت  زا  شیپ  دندوب  هک  اهنآب  وتب و  دش  هدرک  یحو  قیقحتب  و 
(65  ) ناراکنایز زا  هّتبلا 

(66  ) ناگدننک رکش  زا  شاب  تسرپب و  سپ  ار  ادخ  هکلب 
شتسار تسد  رد  دنناگدش  هدیچیپ  اهنامسآ  تمایق و  زور  تسوا  تسد  رد  هدش  هتفرگ  همه  نیمز  شنتخانـش و  ّقح  ار  ادخ  دنتخانـشن  و 

(67  ) دننادرگیم کیرش  هچنآ  زا  دمآ  رترب  وا و  اکاپ 
رگید نآ  رد  دش  هدیمد  سپ  ادخ  تساوخ  هکنآ  زج  نیمز  رد  دوب  هکنآ  اهنامـسآ و  رد  دوب  هکنآ  دش  شوهیب  سپ  روص  رد  دش  هدیمد  و 

(68  ) دنرگنیم هک  ناگداتسیا  دنناشیا  هاگ  نآ  سپ 
ناشیا یتسارب و  ناشنایم  دش  هدرک  مکح  نادیهـش و  ناربمغیپ و  دندش  هدروآ  باتک و  دش  هداهن  شراگدرورپ و  رونب  نیمز  دش  نشور  و 

(69  ) دنوشیمن هدرک  ملظ 
(70  ) دننکیم هچنآب  رتاناد  تسوا  دوب و  هدرک  هک  ار  هچنآ  یسفن  ره  دش  هداد  مامت  و 

ار ناـشیا  رم  دـنتفگ  شیاـهرد و  دـش  هدوشگ  ار و  نآ  دـندمآ  نوچ  اـت  جوف  جوـف  خزود  يوـسب  دـندش  رفاـک  هک  ناـنآ  دـندش  هدـنار  و 
نیا ناتزور  تاقالم  ار  امش  دندرکیم  میب  ار و  ناتراگدرورپ  ياهتیآ  امش  رب  دندناوخیم  هک  امـش  زا  ینالوسر  ار  امـش  دماین  ایآ  شنانزاخ 

(71  ) نارفاک رب  تبوقع  نخس  دمآ  مزال  نکیل  يرآ و  دنتفگ 
دیوش لخاد  هک  دش  هتفگ 

433 ص : نآرق ، همجرت 
(72  ) ناگدننک ّربکت  ماقم  تسا  دب  سپ  نآ  رد  ناینادواج  خزود  ياهرد  رد 

رم دنتفگ  شیاهرد و  دش  هدوشگ  ار و  نآ  دـندمآ  نوچ  ات  جوف  جوف  تشهب  يوسب  ناشراگدرورپ  زا  دندیـسرت  هک  نانآ  دـندش  هدـنار  و 
(73  ) ناینادواج ار  نآ  دیوش  لخاد  سپ  دیدش  كاپ  امش  رب  مالس  شنانزاخ  ار  ناشیا 

هک اج  ره  تشهب  زا  میزاس  نکـسم  هک  نیمز  نآ  ار  ام  داد  ثاریمب  ار و  شاهدعو  امب  دینادرگ  تسار  هک  ار  ییادخ  رم  شیاتـس  دنتفگ  و 
(74  ) ناگدننک لمع  دزم  تسبوخ  سپ  میهاوخ 

دش هتفگ  یتسارب و  ناشنایم  دش  هدرک  مکح  ناشراگدرورپ و  شیاتسب  دننکیم  حیبست  شرع  نوماریپ  زا  ناگتفرگ  ورف  ار  ناگتشرف  ینیب  و 
(75  ) تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  ار  ادخ  رم  شیاتس 

ۀیآ نونامث  سمخ و  یه  ۀّیّکم و  نمؤملا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(2  ) اناد بلاغ  يادخ  زا  باتک  نداتسرف  ورف 

(3  ) عجرم تسوا  يوسب  وا  زج  یهلا  تسین  تمعن  بحاص  تستبوقع  تخس  هبوت  هدنریذپ  هانگ و  هدنزرمآ 
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(4  ) اهرهش رد  ناشندیدرگ  ارت  دهد  بیرف  هک  دیابن  سپ  دندش  رفاک  هک  نانآ  رگم  ادخ  ياهتیآ  رد  دنکیمن  هلداجم 
هلداجم ار و  وا  دنریگب  هک  ناشلوسرب  یتّما  ره  دندرک  دـصق  ناشیا و  دـعب  زا  نمـشد  فیاوط  حون و  موق  ناشیا  زا  شیپ  دـندرک  بیذـکت 

دوب هنوگچ  سپ  ار  ناشیا  میتفرگ  سپ  ار  ّقح  نآب  دننک  زیچ  ام  ات  لطابب  دندرک 
434 ص : نآرق ، همجرت 

(5  ) نم تبوقع 
(6  ) شتآ لها  دنناشیا  هک  دندش  رفاک  هک  نانآ  رب  وت  راگدرورپ  نخس  دش  مزال  نینچمه  و 

يارب زا  دنبلطیم  شزرمآ  نآب و  دنورگیم  ناشراگدرورپ و  شیاتـسب  دننکیم  حـیبست  دنـشنوماریپ  هک  نانآ  ار و  شرع  دـنرادیم  رب  هک  نانآ 
يوریپ دـندرک و  هبوت  هک  ار  نانآ  رم  زرمایب  سپ  شناد  شـشخب و  هار  زا  ار  زیچ  همه  يداد  شیاجنگ  ام  راـگدرورپ  دـندیورگ  هک  ناـنآ 

(7  ) خزود باذع  زا  ناشرادهگن  ارت و  هار  دندومن 
ناشاهتفج ناشناردپ و  زا  دش  هتسیاش  هک  ار  نآ  ار و  ناشیا  يداد  هدعو  هک  یمئاد  تماقا  ياج  ياهتـشهب  رد  ناشروآ  رد  ام و  راگدرورپ 

(8  ) میکح بلاغ  ییوت  وت  هک  یتسردب  ناشدالوا  و 
(9  ) گرزب یبایماک  نآ  تسنیا  ار و  وا  يدیشخب  قیقحتب  سپ  نینچ  زور  رد  اهیدب  زا  يرادهگن  هک  ار  هک  ره  اهیدب و  زا  ناشرادهگن  و 

هک یماگنه  ناتاهدوخ  اب  امش  ینمشد  زا  تسا  رتگرزب  ادخ  ندرک  ینمشد  هنیآ  ره  هک  دنوش  هدرک  ادن  دندش  رفاک  هک  نانآ  هک  یتسردب 
(10  ) دیدشیم رفاک  سپ  نامیاب  دیدشیم  هدناوخ 

نوریب يوسب  دشاب  ایآ  سپ  نامناهانگب  میدرک  فارتعا  سپ  راب  ود  ار  ام  يدـینادرگ  هدـنز  راب و  ود  ار  ام  يدـیناریم  ام  راگدرورپ  دـنتفگ 
(11  ) یهار چیه  ندمآ 

عیفر هک  تساریادخ  رم  مکح  سپ  دیدیورگیم  واب  دـش  هدرک  کیرـش  رگا  دـیدرک و  راکنا  اهنت  ادـخ  دـش  هدـناوخ  نوچ  هک  تسنآب  نیا 
(12  ) تسگرزب

(13  ) دیامنیم تشگزاب  هک  یسک  زج  دریگیمن  دنپ  ار و  يزور  نامسآ  زا  امش  يارب  دتسرفیم  ورف  ار و  شیاهتیآ  امشب  دیامنیم  هک  تسوا 
(14  ) نارفاک دنتشاد  شوخان  هچ  رگا  ار و  نید  وا  يارب  ناگدننک  صلاخ  ار  ادخ  دیناوخب  سپ 

شناگدنب  زا  دهاوخیم  هکنآ  رب  شرما  زا  ار  حور  دنکفایم  شرع  بحاص  بتارم  دنلب 
435 ص : نآرق ، همجرت 

(15  ) ار تاقالم  زور  دنک  میب  ات 
هدننک رهق  ياتکی  هک  تسار  ادخ  رم  زور  نآ  یهاشداپ  تسا  زکرم  يزیچ  ناشیا  زا  ادخ  رب  دـشابیمن  هدیـشوپ  نارهاظ  دـنناشیا  هک  يزور 

(16  ) تسا
(17  ) تسباسح دوز  ادخ  هک  یتسردب  زورما  یمتس  تسین  درک  بسک  هچنآب  یسفن  ره  دوشیم  هداد  ازج  زورما 

رد هن  یـشیوخ و  چـیه  ار  ناملاظ  رم  تسین  ناگدـنروخ  ورف  مشخ  اهقلح  دزن  تساهلد  هک  یتقو  کیدزن  نآ  زور  زا  ار  ناـشیا  نک  میب  و 
(18  ) دوش هدرک  تعاطا  هک  هدنهاوخ 

(19  ) اههنیس دنرادیم  هدیشوپ  ار  هچنآ  ار و  اهمشچ  تنایخ  دنادیم 
(20  ) انیب ياونش  تسوا  ادخ  هک  یتسردب  يزیچب  درک  دنناوتیمن  مکح  وا  ریغ  زا  دنناوخیم  هک  ار  نانآ  ّقحب و  دنکیم  مکح  ادخ  و 

ییاناوت و رد  ناشیا  زا  رتخـس  اهنآ  دندوب  ناشیا  زا  شیپ  دندوب  هک  نانآ  راک  ماجنا  دوب  هنوگچ  دنرگنب  سپ  نیمز  رد  دـندرکن  ریـس  ایآ و 
(21  ) هدنرادهگن چیه  ادخ  زا  ار  ناشیا  رم  دوبن  ناشناهانگب و  ادخ  ار  ناشیا  تفرگ  سپ  نیمز  رد  اهرثا 

وا هک  یتسردـب  ادـخ  ناشتفرگ  سپ  دـندش  رفاک  سپ  تازجعم  اـب  ناـشنالوسر  ار  ناـشیا  دـمآیم  هک  دـندوب  ناـشیا  هک  تسنآ  ببـسب  نآ 
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(22  ) تستبوقع تخس  دنمورین 
(23  ) نشور یتّجح  ام و  ياهتیآب  ار  یسوم  میداتسرف  قیقحتب  و 

(24  ) وگغورد رایسب  تسیرحاس  دنتفگ  سپ  نوراق  ناماه و  نوعرف و  يوسب 
هلیح تسین  ار و  ناشیا  نانز  دـیراذگ  هدـنز  وا و  اب  دـندیورگ  هک  ناـنآ  نارـسپ  دیـشکب  دـنتفگ  اـم  دزن  زا  ّقح  ار  ناـشیا  دروآ  نوچ  سپ 

(25  ) یهارمگ رد  رگم  نارفاک 
ار امـش  نید  دنک  لدب  هک  مسرتیم  نم  هک  یتسردب  ار  شراگدرورپ  دناوخب  هک  دیاب  ار و  یـسوم  مشکب  هک  ارم  دـیراذگب  نوعرف  تفگ  و 

ای
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(26  ) ار یهابت  نیمز  رد  دروآ  روهظب  هکنآ 
(27  ) رامش زورب  دورگیمن  هک  هدننک  ّربکت  ره  زا  امش  راگدرورپ  مراگدرورپب و  مربیم  هانپ  نم  هک  یتسردب  یسوم  تفگ  و 

تسادخ و نم  راگدرورپ  دیوگیم  هک  ار  يدرم  دیـشکیم  ایآ  ار  دوخ  نامیا  تشادـیم  ناهنپ  هک  نوعرف  ناسک  زا  هدـنورگ  يدرم  تفگ  و 
ار امش  دسرب  يوگتـسار  دشاب  رگا  شغورد و  تسوا  رب  سپ  يوگغورد  دشاب  رگا  ناتراگدرورپ و  زا  اهتنّیب  ار  امـش  تسا  هدروآ  قیقحتب 

(28  ) يوگغورد هدننک  فارسا  تسوا  هک  ار  یسک  دنکیمن  تیاده  ادخ  هک  یتسردب  ار  امش  دهدیم  هدعو  هچنآ  زا  یخرب 
نوعرف تفگ  ار  ام  دیآ  رگا  ادخ  باذع  زا  ار  ام  دنک  يرای  هک  تسیک  سپ  نیمز  رد  نابلاغ  زورما  یهاشداپ  تسا  رامـش  رم  تعامج  يا 

(29  ) یتسار هار  رگم  ار  امش  منکیمن  تیاده  منیبیم و  هچنآ  زج  ار  امش  میامنیمن  هک 
(30  ) نمشد ياهفیاط  زور  لثم  امش  رب  مسرتیم  نم  هک  یتسردب  تعامج  يا  دروآ  نامیا  هکنآ  تفگ  و 

(31  ) ار ناگدنب  رم  یمتس  دهاوخب  هک  ادخ  تسین  ناشیا و  دعب  زا  دندوب  هک  نانآ  دومث و  داع و  حون و  موق  هویش  دننام 
(32  ) ار ندرک  ادن  رگیدکیب  زور  امش  رب  مسرتیم  نم  هک  یتسردب  تعامج  يا  و 

وا رم  تسین  سپ  ادخ  دنک  لالضا  ار  هک  ره  هدنرادهگن و  چیه  ادخ  زا  ار  امـش  رم  دنـشابن  ناگدنور  سپ  او  دنوش  هدینادرگرب  هک  يزور 
(33  ) هدنیامن هار  چیه  ار 

زگره دیتفگ  دش  كاله  نوچ  ات  نآب  ار  امش  دروآ  هچنآ  زا  ّکش  رد  دیدوب  هتـسویپ  سپ  اهتنّیب  اب  شیپ  زا  فسوی  ار  امـش  دمآ  قیقحتب  و 
(34  ) هدنروآ ّکش  هدننک  فارسا  تسوا  هک  ار  یسک  ادخ  دنکیم  لالضا  نینچمه  یلوسر  وا  دعب  زا  ادخ  دزیگنا  هن  رب 

دننکیم لادج  هک  نانآ 
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ادخ دراذگیم  رهم  نینچمه  دندیورگ  هک  نانآ  دزن  ادخ و  دزن  ینمـشد  هار  زا  دمآ  میظع  ار  ناشیا  دمآ  هک  یتّجح  نودب  ادـخ  ياهتیآ  رد 
(35  ) يراک افج  هدننک  ّربکت  لد  ره  رب 

(36  ) اههلیسوب مسرب  هک  دشاب  عیفر  یئانب  نم  يارب  نک  انب  ناماه  يا  نوعرف  تفگ  و 
يارب زا  دش  هتسارآ  نینچمه  يوگغورد و  ار  وا  مربیم  نامگ  هنیآ  ره  نم  هک  یتسردب  یسوم و  هلاب  مبای  یهاگآ  سپ  اهنامسآ  ياههلیسو 

(37  ) يراکنایز رد  رگم  نوعرف  يرگهراچ  تسین  هار و  زا  دش  هتشاد  زاب  شرادرک و  يدب  نوعرف 
(38  ) یتسار هارب  ار  امش  منک  تیاده  ات  ارم  دینک  يوریپ  نم  موق  يا  دروآ  نامیا  هکنآ  تفگ  و 

(39  ) مارآ يارس  تسنآ  ترخآ  هک  یتسردب  تسا و  یشّیعت  كدنا  هیام  ایند  یناگدنز  نیا  هک  تسین  نیا  زج  تعامج  يا 
ناشیا سپ  تسا  هدـنورگ  وا  ّثنؤم و  اـی  رّکذـم  زا  هتـسیاش  يراـگدرک  هکنآ  شدـننام و  رگم  دوشیمن  هداد  ازج  سپ  ار  يدـب  درک  هکنآ 

(40  ) رامشیب نآ  رد  دنوشیم  هداد  يزور  تشهب  رد  دنوشیم  لخاد 
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(41  ) شتآ يوسب  ارم  دیناوخیم  تاجن و  يوسب  ار  امش  مناوخیم  هک  ارم  تسیچ  تعامج  يا  و 
هدنزرمآ بلاغ  يادخ  يوسب  ار  امـش  مناوخیم  نم  یـشناد و  نآب  ارم  تسین  هچنآ  داب  مزاس  کیرـش  ادـخب و  موش  رفاک  هک  ارم  دـیناوخیم 

(42)
تسادخ و يوسب  ام  تشگزاب  هکنیا  ترخآ و  رد  هن  ایند و  رد  یندناوخ  ار  وا  رم  تسین  نآ  يوسب  ارم  دـیناوخیم  ار  هچنآ  هک  تسا  راچان 

(43  ) شتآ لها  دنناشیا  ناگدننک  فارسا  هکنیا 
(44  ) ناگدنبب تسا  انیب  ادخ  هک  یتسردب  ادخب  ار  مراک  مراذگیم  زاب  ار و  امش  رم  میوگیم  هچنآ  درک  دیهاوخ  دای  يدوزب  سپ 

ار وا  تشادهگن  سپ 
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(45  ) تبوقع يدب  نوعرف  ناسکب  درک  هطاحا  دندیشیدنا و  هچنآ  ياهیدب  زا  ادخ 
تبوقع نیرتتخـس  رد  ار  نوعرف  ناسک  دـینک  لخاد  تمایق  دوش  میاـق  هک  يزور  هاگنابـش و  دادـماب و  نآ  رب  دـنوشیم  هدرک  ضرع  شتآ 

(46)
ناوریپ ار  امـش  رم  میدوب  ام  هک  یتسردـب  دـندرک  یگرزب  هک  ار  نانآ  رم  نافیعـض  دـنیوگیم  سپ  شتآ  رد  دـننکیم  هعزانم  هک  یماگنه  و 

(47  ) شتآ زا  اریاهرهب  ام  زا  ناگدننک  تیافک  دیتسه  امش  ایآ  سپ 
(48  ) ناگدنب نایم  درک  مکح  قیقحتب  ادخ  هک  یتسردب  مینآ  رد  همه  ام  هک  یتسردب  دندرک  یگرزب  هک  نانآ  دنتفگ 

(49  ) ار باذع  زا  يزور  ام  زا  دنادرگ  کبس  ار  ناتراگدرورپ  دیناوخب  ار  خزود  نانزاخ  رم  دنشتآ  رد  هک  نانآ  دنتفگ  و 
(50  ) یهارمگ رد  رگم  نارفاک  ندناوخ  تسین  دیناوخب و  سپ  دنتفگ  يرآ  دنتفگ  اهتنّیب  اب  ناتنالوسر  ار  امش  دمآیم  هک  دوبن  ایآ  دنتفگ 

(51  ) نادهاش دنوشیم  هداتسیا  هک  يزور  ایند و  یناگدنز  رد  دندیورگ  هک  نانآ  ار و  نامنالوسر  مینک  يرای  هنیآ  ره  ام  هک  یتسردب 
(52  ) يارس نآ  يدب  تسار  ناشیا  رم  تنعل و  تسا  ار  ناشیا  رم  ناشرذع و  ار  ناملاظ  دهدیمن  دوس  هک  يزور 

(53  ) باتک نآ  ار  لیئارسا  ینب  میداد  ثاریمب  تیاده و  ار  یسوم  میداد  تقیقحب  و 
(54  ) ار اهدرخ  نابحاص  رم  يدنپ  یتیاده و 

دادماب هاگنابـشب و  تراگدرورپ  شیاتـسب  نک  حیبست  ار و  تهانگ  رم  هاوخ  شزرمآ  تسا و  ّقح  ادـخ  هدـعو  هک  یتسردـب  نک  ربص  سپ 
(55)

دنـشابن یگرزب  زج  ناشاههنیـس  رد  تسین  ار  ناشیا  دشاب  هدمآ  هک  یتّجح  نودب  ادـخ  ياهتیآ  رد  دـننکیم  هلداجم  هک  نانآ  هک  یتسردـب 
ياونش  تسوا  هک  یتسردب  ادخب  يوج  هانپ  سپ  نآب  ناگدنسر  ناشیا 
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(56  ) انیب

(57  ) دننادیمن نامدرم  نیرتشیب  نکیل  نامدرم و  ندیرفآ  زا  تسا  رتمیظع  نیمز  اهنامسآ و  ندیرفآ  هنیآ  ره 
(58  ) دنریگیم دنپ  یکدنا  راکدب  هن  هتسیاش و  ياهراک  دندرک  دندیورگ و  هک  نانآ  انیب و  انیبان و  دنتسین  ناسکی  و 

(59  ) دنروآیمن نامیا  نامدرم  رثکا  نکیل  نآ و  رد  یّکش  تسین  تسا  هدنیآ  هنیآ  ره  تمایق  هک  یتسردب 
دنوش لخاد  هک  دشاب  دوز  نم  تدابع  زا  دننک  یشکرس  هک  نانآ  هک  یتسردب  ار  امش  منک  تباجا  ات  ارم  دیناوخب  امش  راگدرورپ  تفگ  و 

(60  ) نالیلذ ار  خزود 
رب تسا  لضف  بحاص  هنیآ  ره  ادخ  هک  یتسردب  شخب  شنیب  ار  زور  نآ و  رد  دیریگ  مارآ  ات  ار  بش  امـش  يارب  دینادرگ  هکنآ  تسادخ 

(61  ) دننکیمن رکش  نامدرم  نیرتشیب  نکیل  نامدرم و 

( ینارعش  ) نآرق www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 319زکرم  هحفص 230 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


(62  ) دیوشیم هدینادرگرب  اجکب  سپ  وا  رگم  ییادخ  تسین  زیچ  همه  هدننیرفآ  امش  راگدرورپ  ادخ  تسنآ 
(63  ) دندیزرویم راکنا  ادخ  ياهتیآب  هک  دندوب  هک  نانآ  دنوشیم  هدینادرگرب  نینچمه 

يزور ار و  امـش  رکیپ  تخاس  بوخ  سپ  ار  امـش  درک  ریوصت  یئانب و  ار  نامـسآ  یهاگمارآ و  ار  نیمز  امـش  يارب  دینادرگ  هک  تسادخ 
(64  ) تسنایناهج راگدرورپ  هک  ادخ  دمآ  نوزفا  سپ  امش  راگدرورپ  ادخ  تسنآ  اههزیکاپ  زا  ار  امش  داد 

راـگدرورپ هک  ار  ادـخ  رم  شیاتـس  ار  نـید  وا  يارب  ناگدـننادرگ  صلاـخ  ار  وا  دـیناوخب  سپ  وا  رگم  ییادـخ  تـسین  هـک  هدـنز  تـسوا 
(65  ) تسنایناهج

مدش هدومرف  مراگدرورپ و  زا  اههنّیب  ارم  دمآ  نوچ  ادخ  ریغ  زا  دـیناوخیم  هک  ار  نانآ  متـسرپب  هکنآ  زا  ارم  دـندرک  یهن  هک  یتسردـب  وگب 
(66  ) ار نایناهج  راگدرورپ  رم  موش  داقنم  هک 
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دوخ تّوق  لامکب  دیسرب  ات  سپ  یکدوک  ار  امـش  دروآیم  نوریب  سپ  هتـسب  نوخ  زا  سپ  هفطن  زا  سپ  كاخ  زا  ار  امـش  دیرفآ  هک  تسوا 

(67  ) لقعب دیبایرد  امش  هک  دشاب  هدش و  هدربمان  یتقوب  دیسرب  ات  شیپ و  زا  دنوشیم  یّفوتم  هک  تسه  سک  امش  زا  ناریپ و  دیوشب  ات  سپ 
(68  ) دوشیم سپ  وشب  ار  وا  رم  دیوگیم  هک  تسین  نیا  زج  سپ  ار  يرما  دهد  ندش  رارق  نوچ  سپ  دناریمیم  دنکیم و  هدنز  هک  تسوا 

(69  ) دنوشیم هدینادرگرب  اجکب  هک  ادخ  ياهتیآ  رد  دننکیم  هعزانم  هک  نانآ  يوسب  يدیدن  ایآ 
(70  ) دننادب هک  دشاب  دوز  سپ  ار  نامنالوسر  نآب  میداتسرف  هک  ار  هچنآ  ار و  باتک  دندومن  بیذکت  هک  نانآ 

(71  ) دنوشیم هدیشک  اهریجنز  ناشیا و  ياهندرگ  رد  تساهلغ  هک  یماگنه 
(72  ) دنوشیم هتخادنا  شتآ  رد  سپ  مرگ  بآ  رد 

(73  ) دیتخاسیم کیرش  هک  دیدوب  تساجک  ار  ناشیا  رم  دوش  هتفگ  سپ 
(74  ) ار نارفاک  ادخ  دنکیم  لالضا  نینچمه  ار  يزیچ  شیپ  زا  میدناوخیم  هک  میدوبن  هکلب  ام  زا  دندش  مگ  دنتفگ  ادخ  ریغ  زا 

(75  ) دیدیزانیم دیدوب  هک  هچنآ  ببسب  ّقحانب و  نیمز  رد  دیدرگیم  ینامداش  دیدوب  هک  تسنآ  ببسب  نآ 
(76  ) ناگدننک ّربکت  ماقم  تسا  دب  سپ  نآ  رد  ناینادواج  خزود  ياهرد  رد  دیوش  لخاد 

سپ ارت  میزاسیم  یّفوتم  ای  ار  ناشیا  میهدیم  هدـعو  هچنآ  زا  یخرب  ارت  میئامنیم  ای  سپ  تسا  ّقح  ادـخ  هدـعو  هک  یتسردـب  نک  ربص  سپ 
(77  ) دنوشیم هدینادرگ  زاب  ام  يوسب 

میدناوخن هک  تسا  یـسک  ناشیا  زا  وت و  رب  ار  ناشیا  هّصق  میدناوخ  هک  تسا  سک  ناشیا  زا  وت  زا  شیپ  ار  ینالوسر  میداتـسرف  قیقحتب  و 
ادخ نامرف  دیایب  نوچ  سپ  ادخ  نذاب  رگم  یتیآ  دروایب  هک  ار  یلوسر  رم  دزن  وت و  رب 
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(78  ) ناشیک لطاب  اجنآ  دننکیم  نایز  ّقحب و  دوش  هدرک  مکح 

(79  ) دیروخب ار  اهنآ  زا  یخرب  ار و  اهنآ  زا  یخرب  دیوش  راوس  ات  ار  نایاپ  راهچ  امش  يارب  دینادرگ  هکنآ  تسادخ 
دیوشیم هدرک  راب  یتشک  رب  اهنآ و  رب  ناتاههنیـس و  رد  دـشاب  هک  یتجاحب  اهنآ  يراوس  رب  دیـسرب  ات  اـهتعفنم و  اـهنآ  رد  تسار  امـش  رم  و 

(80)
(81  ) دینکیم راکنا  ادخ  تایآ  مادکب  سپ  شیاهتیآ  ار  امش  دیامنیم  و 

رد اهرثا  ییاناوت و  هار  زا  رتتخـس  ناشیا و  زا  رتشیب  دندوب  ناشیا  شیپ  زا  هک  نانآ  ماجنا  دوب  هنوگچ  دیرگنب  سپ  نیمز  رد  دنتفرن  سپ  ایآ 
(82  ) دندرکیم بسک  دندوب  هچنآ  ناشیا  زا  درکن  تیافک  سپ  نیمز 

ءازهتسا نآب  دندوب  هچنآ  ناشیاب  درک  هطاحا  شناد و  زا  ناشیا  دزن  دندوب  هچنآب  دندش  داش  اهتّجح  اب  ناشنالوسر  ار  ناشیا  دمآ  نوچ  سپ 
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(83  ) دندرکیم
(84  ) ناکرشم نآب  میدوب  هچنآب  میدش  رفاک  اهنت و  ادخب  میدیورگ  دنتفگ  ار  ام  باذع  دندید  نوچ  سپ 

دندرک نایز  شناگدنب و  رد  تشذگ  تقیقحب  هک  ادـخ  روتـسد  ار  ام  باذـع  دـندید  نوچ  ناشنامیا  ار  ناشیا  دـهد  دوس  هک  دـشابن  سپ 
(85  ) نارفاک اجنآ 

ۀیآ نوسمخ  عبرأ و  یه  ۀّیّکم و  تلّصف  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب  ( 1)
(2  ) نابرهم هدنشخب  يادخ  زا  تسا  ینداتسرف  ورف 

(3  ) دننادیم هک  یهورگ  يارب  یبرع  ینآرق  شیاهتیآ  هدش  هداد  لیصفت  تسیباتک 
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(4  ) دنونشیمن ناشیا  سپ  ناشرثکا  دندینادرگ  يور  سپ  هدننک  میب  هدنهد و  هدژم 
سپ تسا  یعنام  وت  هنایم  ام و  هنایم  زا  تسا و  ینارگ  ام  ياهـشوگ  رد  نآب و  ار  ام  دـیناوخیم  هچنآ  زا  تسباـجح  رد  اـم  ياـهلد  دـنتفگ  و 

(5  ) ناگدننک لمع  میئام  هک  نک  لمع 
واـب و دـیروآ  ور  سپ  اـتکی  تسا  یهلا  امـش  هلا  تسین  نیا  زج  نمب  دوـشیم  هدرک  یحو  امـش  لـثم  مایناـسنا  نم  هک  تسین  نیا  زج  وـگب 

(6  ) ار یناکرشم  رم  ياو  وا و  زا  دیهاوخ  شزرمآ 
(7  ) نارفاک دنناشیا  ترخآب  ناشیا  ار و  ةاکز  دنهدیمن  هک 

(8  ) عوطقم ریغ  یهاشداپ  تسارناشیا  رم  هتسیاش  ياهراک  دندرک  دندیورگ و  هک  اهنآ  هک  یتسردب 
(9  ) نایناهج راگدرورپ  تسنآ  نایاتمه  ار  وا  رم  دینادرگیم  زور و  ود  رد  ار  نیمز  دیرفآ  هکنآب  دیوشیم  رفاک  هنیآ  ره  امش  ایآ  وگب 

يارب يواسم  زور  راهچ  رد  ار  نآ  ياهیندروخ  نآ  رد  درک  ریدقت  نآ و  رد  داد  تکرب  نآ و  يالاب  زا  راوتـسا  ياههوک  نآ  رد  دینادرگ  و 
(10  ) ناگدنهاوخ

(11  ) نارادربنامرف میدمآ  دنتفگ  هاوخان  ای  هاوخ  دیئایب  هک  ار  نیمز  رم  ار و  نآ  رم  تفگ  سپ  يدود  دوب  نآ  نامسآب و  تخادرپ  سپ 
اـهغارچب و ار  اـیند  نامـسآ  مـیدرک  هتــساراو  ار  نآ  راـک  نامــسآ  ره  رد  درک  یحو  زور و  ود  رد  نامــسآ  تـفه  ار  اـهنآ  داد  رارق  سپ 

(12  ) اناد بلاغ  يادخ  داد  رارق  تسنیا  یتظفاحم 
(13  ) دومث داع و  هقعاص  لثم  هقعاص  ار  امش  مداد  میب  وگب  سپ  دندینادرگ  يور  رگا  سپ 

رگا دنتفگ  ار  ادخ  رگم  دیتسرپن  هک  ناشرس  سپ  زا  ناشاهتسد و  نایم  زا  نالوسر  ار  ناشیا  دمآ  هک  یماگنه 
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(14  ) مینارفاک ناب  دیدش  هداتسرف  هچنآب  ام  هک  یتسردب  سپ  ار  هکئالم  دوب  هداتسرف  ام  راگدرورپ  دوب  هتساوخ 
ار ناشیا  دیرفآ  هک  ییادخ  هک  دندیدن  ایآ  ییاناوت  رد  ام  زا  رتتخـس  تسیک  دنتفگ  ّقح و  انب  نیمز  رد  دـندرک  یـشکرس  سپ  داع  اّما  سپ 

(15  ) دندرکیم راکنا  ار  ام  ياهتیآ  دندوب  ییاناوت و  رد  ناشیا  زا  رتتخس  تسوا 
ترخآ باذـع  هنیآ  ره  ایند و  یناگدـنز  رد  يراوخ  باذـع  ناشمیناشچب  ات  موش  ياهزور  رد  شورخ  رپ  يداـب  ناـشیا  رب  میداتـسرف  سپ 

(16  ) دنوشن هدرک  يرای  ناشیا  تسا و  رتهدننک  راوخ 
ببـسب يراوخ  باذـع  هقعاص  ار  ناشیا  تفرگ  سپ  تیادـه  رب  ار  يروک  دـندرک  رایتخا  سپ  ار  ناشیا  میدرک  تیادـه  سپ  دومث  اـّما  و 

(17  ) دندرکیم بسک  دندوب  هچنآ 
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(18  ) دندرکیم زیهرپ  دندوب  دندروآ و  نامیا  هک  ار  نانآ  میداد  تاجن  و 
(19  ) دنوشیم هتشاد  زاب  ناشیا  سپ  شتآ  يوسب  ادخ  نانمشد  دنوش  هدرک  رشح  هک  يزور  و 

(20  ) دندرکیم هک  دندوب  هچنآب  ناشیا  ياهتسوپ  ناشیا و  ياههدید  ناشیا و  شوگ  ناشیا  رب  داد  یهاوگ  ار  نآ  دندمآ  نوچ  ات 
ار امش  دیرفآ  وا  ار و  زیچ  ره  دروآ  نخـسب  هک  ییادخ  ار  ام  دروآ  نخـسب  دنتفگ  ام  رب  دیداد  یهاوگ  ارچ  ار  دوخ  ياهتـسوپ  رم  دنتفگ  و 

(21  ) دیدرگیم زاب  وا  يوسب  راب و  نیتسخن 
ادخ هک  دیدرک  نامگ  نکیل  امش و  ياهتسوپ  هن  امش و  ياههدید  هن  امش و  شوگ  امش  رب  دهدیم  یهاوگ  هک  دیدشیم  ناهنپ  هک  دیدوبن  و 

(22  ) دینکیم هچنآ  زا  ار  يرایسب  دنادیمن 
(23  ) ناراکنایز زا  دیدیورگ  سپ  ار  امش  دینادرگ  كاله  ناتراگدرورپب  دیدرک  نامگ  هک  امش  نامگ  دوب  نآ  و 

دننک ربص  رگا  سپ 
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(24  ) ناگدش هتفریذپ  رذع  زا  دنشابن  سپ  دننک  يدونشوخ  بلط  رگا  ار و  ناشیا  رم  تسا  ماقم  شتآ  سپ 
رب دش  تباث  ناشرـس و  سپ  دوب  هچنآ  ناشاهتـسد و  هنایم  دندوب  هچنآ  ار  ناشیا  رم  دـنداد  شیارآ  سپ  ناقیفر  ناشیا  يارب  میتشامگ  رب  و 

(25  ) ناراکنایز دندوب  ناشیا  هک  یتسردب  سنا  ّنج و  زا  ناشیا  زا  شیپ  دنتشذگ  تقیقحب  هک  یناتّما  رد  نخس  ناشیا 
(26  ) دیوش بلاغ  امش  هک  دشاب  نآ  رد  دینک  ییآرد  هزره  ار و  نآرق  نیا  رم  دیونشم  دندش  رفاک  هک  نانآ  دنتفگ  و 

(27  ) دندرکیم هک  دندوب  هچنآ  نیرتدب  ناشمیهد  ازج  هنیآ  ره  تخس و  یباذع  دندش  رفاک  هک  ار  نانآ  هّتبلا  میناشچیم  هنیآ  ره  سپ 
(28  ) دندرکیم راکنا  ار  ام  ياهتیآ  دندوب  هچنآ  ببسب  یشاداپ  ینادواج  يارس  نآ  رد  تسارناشیا  رم  شتآ  ادخ  نانمشد  يازج  تسنیا 

ریز رد  ار  ود  نآ  مینادرگب  ات  سنا  ّنج و  زا  ار  ام  دندرک  هارمگ  هک  ارسک  ود  نآ  ار  ام  يامنب  ام  راگدرورپ  دندش  رفاک  هک  نانآ  دنتفگ  و 
(29  ) نارتورف زا  دنشاب  ات  ناماهمدق 

دیوشم و نیگهودنا  دیسرتم و  هک  هکئالم  ناشیا  رب  دیآیم  ورف  دندرک  یگداتسیا  سپ  تسادخ  ام  راگدرورپ  دنتفگ  هک  اهنآ  هک  یتسردب 
(30  ) دیدشیم هداد  هدعو  دیدوب  هک  یتشهب  هب  دیوش  نامداش 

هچنآ نآ  رد  تسار  امش  رم  امش و  ياهـسفن  دهاوخیم  هچنآ  نآ  رد  تسار  امـش  رم  ترخآ و  رد  ایند و  یناگدنز  رد  امـش  ناتـسود  میئام 
(31  ) دیهاوخیم

(32  ) نابرهم هدنزرمآ  يادخ  زا  يرضح  ام 
(33  ) مناناملسم زا  نم  هک  یتسردب  تفگ  هتسیاش و  راک  درک  ادخ و  يوسب  دناوخ  هک  یسک  زا  نخس  رد  رتبوخ  تسیک  و 

تسوا  هنایم  وت و  هنایم  هک  یسک  هاگ  نآ  سپ  رتهب  تسنآ  هچنآب  نک  عفد  يدب  هن  یبوخ و  تسین  ناسکی  و 
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(34  ) نابرهم یتسود  تسوا  هک  ایوگ  ینمشد 
(35  ) گرزب هرهب  بحاص  زج  ار  نآ  دنوشن  هداد  دندرک و  ربص  هک  نانآ  رگم  ار  نآ  دنوشن  هداد  و 

(36  ) اناد ياونش  تسوا  هک  یتسردب  ادخب  رب  هانپ  سپ  هسوسو  ناطیش  زا  ارت  دروآ  رد  ياج  زا  رگا  و 
رگا ار  اهنآ  دیرفآ  هک  ار  ییادخ  رم  دینک  هدجس  ار و  هام  رم  هن  باتفآ و  رم  دینکن  هدجس  هام  باتفآ و  زور و  تسا و  بش  شیاهتیآ  زا  و 

نآرق 469  همجرت  ( 37  ) دیتسرپیم ار  وا  دیتسه 
(38  ) دنوشیمن لولم  ناشیا  زور و  بشب و  ار  وا  رم  دننکیم  حیبست  دناوت  راگدرورپ  دزن  هک  نانآ  سپ  دننک  یشکرس  رگا  سپ 

هک یتسردب  دریذپ  ینوزفا  دـنک و  تکرح  ار  بآ  نآ  رب  میتسرف  ورف  نوچ  سپ  هدرـسفا  هدوسرف  ار  نیمز  ینیبیم  وت  هکنیا  شیاهتیآ  زا  و 
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(39  ) تسا اناوت  زیچ  همه  رب  وا  هک  یتسردب  تسناگدرم  هدننک  هدنز  هنیآ  ره  ار  نآ  دینادرگ  هدنز  هکنآ 
ای تسا  رتهب  شتآ  رد  دوش  هتخادـنا  هک  یـسک  سپ  ایآ  ام  رب  دنـشابیمن  هدیـشوپ  ام  ياهتیآ  رد  دـننکیم  لطابب  لیم  هک  نانآ  هک  یتسردـب 

(40  ) تسا انیب  دینکیم  هچنآب  وا  هک  یتسردب  دیتساوخ  ار  هچنآ  دینکب  تمایق  زور  نمیا  دیایب  هک  یسک 
(41  ) یمارگ تسیباتک  هنیآ  ره  نآ  هک  یتسردب  ار و  ناشیا  دمآ  نوچ  رکذ  نآب  دندش  رفاک  هک  نانآ  هک  یتسردب 

(42  ) هدوتس راکتسرد  زا  تسا  ینداتسرف  ورف  شرس  سپ  زا  هن  شتسد و  ود  هنایم  زا  لطاب  ار  نآ  دیاین 
تسا شزرمآ  بحاص  هنیآ  ره  وت  راگدرورپ  هک  یتسردب  وت  زا  شیپ  ار  نالوسر  رم  دش  هتفگ  تقیقحب  هچنآ  رگم  ارت  رم  دوشیمن و  هتفگ 

(43  ) درد رپ  تبوقع  بحاص  و 
وگب برع  بطاخم  تسا و  یمجع  نآرق  ایآ  شیاهتیآ  دـشن  هدرک  ناـیب  ارچ  دـنتفگیم  هنیآ  ره  یمجع  ینآرق  ار  نآ  میدـینادرگیم  رگا  و 

تسافش  تیاده و  دندیورگ  هک  نانآ  يارب  زا  نآ 
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(44  ) رود ییاج  زا  دنوشیم  هدرک  ادن  اهنآ  تسا  يروک  ناشیا  رب  وا  تسا و  ینارگ  ناشاهشوگ  رد  دنروآیمن  نامیا  هک  نانآ  و 
هدرک مکح  هنیآ  ره  وت  راگدرورپ  زا  هتفر  شیپ  هک  هملک  دوبن  رگا  نآ و  رد  دش  هدرک  فالتخا  سپ  ۀـیروت  ار  یـسوم  ام  میداد  قیقحتب  و 

(45  ) تسا هدنزادنا  نامگب  هک  نآ  زا  دنا  یّکش  رد  هنیآ  ره  ناشیا  هک  یتسردب  ناشنایم و  دوب  هدش 
ناگدنب رم  راکمتس  وت  راگدرورپ  تسین  تسا و  شدوخ  رب  سپ  درک  دب  هکنآ  تسا و  شدوخ  يارب  سپ  ار  هتـسیاش  راک  درک  هک  یـسک 

(46  ) ار
وا و ملعب  زج  دـهنن  یّثنؤم و  چـیه  دریگن  راب  شیاـهفالغ و  زا  اـهرمث  زا  دـیآیم  نوریب  هچنآ  تماـیق و  شناد  دوشیم  هدـینادرگرب  وا  يوسب 

(47  ) یهاوگ چیه  ام  زا  تسین  هک  ارت  میدومن  مالعا  دنیوگ  منازابنا  دنیاجک  هک  ار  ناشیا  دنک  ادن  هک  يزور 
(48  ) یهاگزیرگ چیه  ار  ناشیا  رم  تسین  هک  دندرب  نامگ  شیپ و  زا  دندناوخیم  هک  دندوب  هچنآ  ناشیا  زا  دشمگ  و 

(49  ) دیماان تسا  دیماان  سپ  يّرش  ار  وا  دنک  ّسم  رگا  ریخ و  ءاعد  زا  ناسنا  دوشیمن  لوط 
نامگ تسا و  رما  نیا  هک  هّتبلا  تفگ  دهاوخ  هنیآ  ره  ار  وا  درک  ّسم  هک  یتخـس  سپ  زا  دوخ  زا  یتمحر  ار  وا  میناشچ  رد  رگا  هنیآ  ره  و 
رابخا هنیآ  ره  سپ  رتبوخ  هنیآ  ره  وا  دزن  تسا  رم  هک  یتسردب  مراگدرورپ  يوسب  موش  هدینادرگ  زاب  رگا  هنیآ  ره  مئاق و  ار  تمایق  مرادـن 

(50  ) تشرد یباذع  زا  ار  ناشیا  هّتبلا  میناشچب  هنیآ  ره  دندرک و  هچنآب  دندش  رفاک  هک  ار  اهنآ  هتبلا  درک  مهاوخ 
(51  ) نهپ تسیئاعد  بحاص  سپ  ّرش  ار  وا  دنک  ّسم  نوچ  ار و  شبناج  دشک  رود  دنادرگ و  يور  ناسنا  رب  مینک  ماعنا  نوچ  و 

(52  ) ّقح زا  رود  یتفلاخم  رد  تسوا  هکنآ  زا  رتهارمگ  تسیک  نآب  دیشاب  هدش  رفاک  سپ  ادخ  دزن  زا  دشاب  رگا  هک  دیهد  ربخ  وگب 
ّقح  تسوا  هک  ار  ناشیا  رم  ددرگ  راکشآ  ات  ناشاهدوخ  رد  قافآ و  رد  دوخ  ياهتیآ  ار  ناشیا  میئامنیم  يدوزب 

447 ص : نآرق ، همجرت 
(53  ) هاوگ يزیچ  همه  رب  تسوا  هک  تراگدرورپب  تسین  یفاک  ایآ 

(54  ) تسا هدننک  هطاحا  زیچ  همهب  وا  هک  شاب  هتسناد  ناشراگدرورپ  تاقالم  زا  دنّکش  رد  ناشیا  هک  شاب  هتسناد 

ۀیآ نوسمخ  ثلث و  یه  ۀّیّکم و  يروّشلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(3  ) رادرک تسرد  بلاغ  يادخ  وت  زا  شیپ  دندوب  هک  نانآ  يوسب  وت و  يوسب  دتسرفیم  یحو  نینچمه 

(4  ) گرزب هبترم  دنلب  تسوا  تسا و  نیمز  رد  هچنآ  اهنامسآ و  رد  هچنآ  تسار  وا  رم 
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هکنآ يارب  دنبلطیم  شزرمآ  ناشراگدرورپ و  شیاتـسب  دننکیم  حـیبست  هکئالم  ناشالاب و  زا  دـنوش  كاچ  كاچ  اهنامـسآ  هک  تسکیدزن 
(5  ) نابرهم هدنزرمآ  تسوا  ادخ  هک  شاب  هتسناد  تسا  نیمز  رد 

(6  ) هتشامگ ناشیا  رب  وت  یتسین  ناشیا و  رب  نابهگن  تسادخ  ناتسود  وا  ریغ  زا  دنتفرگ  هک  نانآ  و 
رد یّکش  تسین  ّتیعمج  زور  زا  ینک  میب  تسنآ و  نوماریپ  هکنآ  ار و  اههیرق  لصا  ینک  میب  ات  یبرع  ینآرق  وتب  میدرک  یحو  نینچمه  و 

(7  ) خزود رد  دنشاب  هراپ  تشهب و  رد  دنشاب  هراپ  نآ 
تسین ناراکمتس  شتمحر و  رد  دهاوخ  هک  ار  نآ  دنکیم  لخاد  نکیل  دحاو و  یتما  ار  ناشیا  دوب  هدرک  هنیآ  ره  ادخ  دوب  هتـساوخ  رگا  و 

(8  ) هدننک يرای  هن  یتسود و  چیه  ار  ناشیا  رم 
(9  ) تساناوت يزیچ  همه  رب  وا  ار و  ناگدرم  دنکیم  هدنز  وا  دنوادخ و  تسوا  ادخ  سپ  ناتسود  وا  ریغ  زا  دنتفرگ  ایآ 

يزیچ  زا  نآ  رد  دیدرک  فالتخا  هچنآ  و 
448 ص : نآرق ، همجرت 

(10  ) میامنیم تشگزاب  وا  يوسب  مدرک و  لّکوت  وا  رب  مراگدرورپ  يادخ  تسنآ  تسادخب  شمکح  سپ 
نآ رد  ار  امش  دنادرگیم  رایسب  اهتفج  دنفسوگ  واگ و  رتش و  زا  اهتفج و  ناتاهدوخ  زا  امـش  يارب  دینادرگ  نیمز  اهنامـسآ و  هدنروآ  دیدپ 

(11  ) انیب ياونش  تسوا  يزیچ و  وا  دننام  تسین 
زیچ همهب  وا  هک  یتسردـب  دـنادرگیم  گنت  دـهاوخیم و  هکنآ  يارب  ار  يزور  دـنادرگیم  هداشگ  نیمز  اهنامـسآ و  ياهدـیلک  تسار  وا  رم 

(12  ) تساناد
یـسوم و میهاربا و  نآـب  میدرک  ّتیـصو  هچنآ  وتب و  میدرک  یحو  هچنآ  ار و  حوـن  نآـب  درک  ّتیـصو  هچنآ  نید  زا  امـش  يارب  داـهن  نیئآ 

دـشکیم ادخ  دیحوت  زا  نآب  ار  ناشیا  دـیناوخیم  هچنآ  ناکرـشم  رب  دـمآ  نارگ  نآ  رد  دـینکم  ییادـج  ار و  نید  دـیراد  ياپ  رب  هک  یـسیع 
(13  ) دیامنیم تشگزاب  هک  ار  یسک  نآ  نآ  يوسب  دنکیم  تیاده  دهاوخیم و  هک  ار  نآ  نآ  يوسب 

ات تراگدرورپ  زا  هتفر  شیپ  هک  هملک  دوبن  رگا  ناشنایم و  دوب  هک  یمتـس  هار  زا  شناد  ار  ناشیا  دمآ  هچنآ  زا  سپ  رگم  دـندشن  قّرفتم  و 
رد هنیآ  ره  ناشیا  دعب  زا  ار  باتک  دندش  هداد  ثاریمب  هک  نانآ  هک  یتسردب  ناشنایم و  دوب  هدش  هدرک  مکح  هنیآ  ره  هدش  هدرب  مان  یتّدم 

(14  ) هدنزادنا نامگب  نآ  زا  دنایّکش 
ادخ داتسرف  ورف  هچنآب  مدیورگ  يوکب  ار و  ناشیا  ياهدارم  نکم  يوریپ  هدش و  هدومرف  هک  نانچ  شاب  تباث  ناوخب و  سپ  نآ  يارب  سپ 

تـسار امـش  رم  ام و  رادرک  تسار  ام  امـش  راـگدرورپ  اـم و  راـگدرورپ  تسادـخ  امـش  ناـیم  منک  تلادـع  هک  مدـش  هدومرف  باـتک و  زا 
(15  ) تشگزاب تسوا  يوسب  ام و  نایم  دنکیم  عمج  ادخ  امش  نایم  ام و  نایم  یتموصخ  تسین  ناترادرک 

ار وا  رم  دش  هدرک  تباجا  هچنآ  دعب  زا  ادخ  رد  دننکیم  تموصخ  هک  نانآ  و 
449 ص : نآرق ، همجرت 

(16  ) تخس یباذع  تسارناشیا  رم  یبضغ و  ناشیا  رب  ناشراگدرورپ و  دزن  تسلطاب  ناشیا  تّجح 
(17  ) کیدزن تمایق  دشاب  هک  دیاش  ارت  درک  هاگآ  زیچ  هچ  ار و  نازیم  ّقحب و  ار  باتک  داتسرف  ورف  هک  تسادخ 

دیـشاب هاـگآ  تسا  ّقح  نآ  هک  دـننادیم  نآ و  زا  دنناگدنـسرت  دـندیورگ  هک  ناـنآ  نآـب و  دـنورگیمن  هک  ناـنآ  ار  نآ  دـنهاوخیم  باتـشب 
(18  ) دنايرود یهارمگ  رد  هنیآ  ره  تمایق  رد  دننکیم  ّکش  هک  نانآ  هک  یتسردب 

(19  ) بلاغ ياناوت  تسوا  دهاوخیم و  هک  ار  نآ  دهدیم  يزور  شناگدنبب  تسا  فطل  بحاص  ادخ 
نآ و زا  شمیهدـیم  ار  اـیند  تعارز  دـنکیم  هدارا  هک  یـسک  شتعارز و  رد  ار  وا  رم  میئازفاـیم  ار  ترخآ  تعارز  دـنکیم  هدارا  هک  یـسک 

(20  ) هرهب چیه  ترخآ  رد  ار  وا  رم  تسین 
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ریخات ریدقت  ینعی  لصف  هملک  دوبن  رگا  ادخ و  نآب  دادن  يروتسد  ار  هچنآ  نید  زا  ناشیا  يارب  دنداهن  نیئآ  ناکیرـش  تسارناشیا  رم  هکلب 
(21  ) كاندرد یباذع  تسارناشیا  رما  ناراکمتس  هک  یتسردب  ناشنایم و  دوب  هدش  هدرک  مکح  هنیآ  ره 

دنشاب رد  هتسیاش  ياهراک  دندرک  دندیورگ و  هک  نانآ  ناشیا و  رب  تسعقاو  نآ  دندرک و  بسک  هچنآ  زا  ناگدنـسرت  ار  ناراکمتـس  ینیب 
(22  ) گرزب یلّضفت  نآ  تسنآ  ناشراگدرورپ  دزن  دنهاوخ  هچنآ  تسارناشیا  رم  اهتشهب  ياهنمچ  رد 

رگم يدزم  نآ  رب  امش  زا  مهاوخیمن  وگب  هتـسیاش  ياهراک  دندرک  دندروآ و  نامیا  هک  نانآ  ار  شناگدنب  ادخ  دهدیم  هدژم  هچنآ  تسنیا 
(23  ) تسا ریذپ  رکش  هدنزرمآ  ادخ  هک  یتسردب  یبوخ  نآ  رد  ار  وا  رم  میئازفایم  ار  یبوخ  دنک  بسک  هک  یسک  تبارق و  رد  یتسود 

450 ص : نآرق ، همجرت 
شتاملکب ار  ّقح  دنادرگیم  تباث  ار و  لطاب  ادخ  دنکیم  وحم  تلد و  رب  دنک  رهم  ادخ  دهاوخ  رگا  سپ  ار  غورد  ادخ  رب  تسب  دنیوگیم  ای 

(24  ) اههنیس ریارسب  تساناد  وا  هک  یتسردب 
(25  ) دینکیم هچنآ  دنادیم  اهیدب و  زا  درذگیم  رد  شناگدنب و  زا  ار  هبوت  دنکیم  لوبق  هک  تسوا  و 

یباذـع تسارناشیا  رم  نارفاک  شلـضف و  زا  ار  ناشیا  دـهدیم  دایز  هتـسیاش و  ياهراک  دـندرک  دـندیورگ و  هک  ار  نانآ  دـنکیم  تباـجا  و 
(26  ) تخس

یتسردب دهاوخ  هچنآ  هزادناب  دتسرفیم  ورف  نکیل  نیمز و  رد  يدندرک  متس  هنیآ  ره  شناگدنب  يارب  ار  يزور  ادخ  دوب  هدرک  خارف  رگا  و 
(27  ) تسا انیب  هاگآ  شناگدنب  هب  وا  هک 

(28  ) هدوتس دنوادخ  تسوا  ار و  شتمحر  دنادرگیم  رشتنم  دندش و  دیمون  هکنآ  زا  دعب  ار  ناراب  دتسرفیم  ورف  هک  تسوا  و 
تـساناوت دهاوخ  نوچ  ناشندرک  عمج  رب  وا  هدنبنج و  زا  ود  نآ  رد  درک  هدـنکارپ  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  ندـیرفآ  تسوا  ياهتیآ  زا  و 

(29)
(30  ) يرایسب زا  درذگیم  رد  امش و  ياهتسد  درک  بسک  هک  تسنآب  سپ  هثداح  زا  ار  امش  دسرب  هچنآ  و 

(31  ) هدننک يرای  هن  یتسود و  چیه  ادخ  ریغ  زا  ار  امش  رم  تسین  نیمز و  رد  ناگدننک  زجاع  امش  دیتسین  و 
(32  ) اههوک نوچ  ایرد  رد  تسناور  ياهیتشک  وا  ياهتیآ  زا  و 

يرازگرکش هدننک  ربص  ره  رم  تساهتیآ  هنیآ  ره  نآ  رد  هک  یتسردب  شتشپ  رب  اهداتـسیا  دندرگ  سپ  ارداب  دنادرگ  نکاس  دهاوخ  رگا 
(33  ) ار

(34  ) يرایسب زا  دنک  وفع  دندرک و  بسک  هچنآب  ار  اهنآ  دنادرگ  كاله  ای 
(35  ) یهاگزیرگ چیه  ار  ناشیا  رم  تسین  هک  ام  ياهتیآ  رد  دننکیم  هلداجم  هک  نانآ  دننادیم  و 

دیدش هداد  هچنآ  سپ 
451 ص : نآرق ، همجرت 

ناشراگدرورپ رب  دندیورگ و  هک  اهنآ  يارب  زا  تسا  رتهدـنیاپ  رتهب و  تسادـخ  دزن  هچنآ  تسایند و  یناگدـنز  شّیعت  هیام  سپ  يزیچ  زا 
(36  ) دننکیم لّکوت 

(37  ) دننکیم وفع  ناشیا  دنریگیم  مشخ  نوچ  تشز و  اهراک  هانگ و  ياهریبک  زا  دننکیم  بانتجا  هک  نانآ  و 
ناشمیداد يزور  هچنآ  زا  دوخ و  نایم  تستروشم  ناشراک  ار و  زامن  دنتـشاد  ياپ  رب  ار و  ناشراگدرورپ  رم  دـندومن  تباـجا  هک  ناـنآ  و 

(38  ) دننکیم هقفن 
(39  ) دنشک ماقتنا  ناشیا  یمتس  ار  ناشیا  دیسر  نوچ  هک  نانآ  و 

(40  ) ار ناراکمتس  درادن  تسود  وا  هک  تسادخ  رب  وا  دزم  سپ  دومن  حالصا  درک و  وفع  هکنآ  سپ  نآ  دننام  تسیدب  يدب  شاداپ  و 
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(41  ) یهار چیه  ناشیا  رب  تسین  اهنآ  سپ  وا  ملظ  زا  سپ  دیشک  ماقتنا  هکنآ  هنیآ  ره  و 
(42  ) درد رپ  باذع  ار  ناشیا  تسهورگ  نآ  ّقح  انب  نیمز  رد  دننکیم  داسف  ار و  نامدرم  دننکیم  متس  هک  تسا  نانآ  رب  هار  تسین  نیا  زج 

(43  ) يوق ياهراک  زا  هنیآ  ره  تسنآ  هک  یتسردب  دومن  وفع  درک و  ربص  هکنآ  هنیآ  ره  و 
دـشاب ایآ  دنیوگ  ار  باذع  دـننیب  نوچ  هک  ار  ناملاظ  ینیب  نآ و  دـعب  زا  يروای  چـیه  ار  وا  رم  دـشابن  سپ  ادـخ  درک  لالـضا  هک  ار  نآ  و 

(44  ) یهار چیه  نتشگزاب  يوسب 
دندروآ نامیا  هک  نانآ  دـنتفگ  ناهنپ و  نتـسیرگن  زا  دـننیبیم  يراوخ  زا  ناگدـننک  عوشخ  نآ  رب  دـنوشیم  هدرک  ضرع  ار  ناشیا  ینیب  و 

(45  ) دناهدنیاپ باذع  رد  ناملاظ  هک  دیشاب  هتسناد  تمایق  زور  ناشناسک  ناشاهدوخب و  دندرک  نایز  هک  دننانآ  ناراکنایز  هک  یتسردب 
(46  ) یهار چیه  ار  وا  رم  دشابن  سپ  ادخ  درک  لالضا  هک  ار  نآ  ادخ و  ریغ  زا  ار  ناشیا  دنک  يرای  هک  ناتسود  چیه  ار  ناشیا  رم  دشابن  و 

دینک تباجا 
452 ص : نآرق ، همجرت 

نینچ و يزور  یهانپ  چیه  ار  امـش  رم  دشابن  ادـخ و  زا  ار  وا  رم  یندـینادرگ  زاب  دـشابن  هک  يزور  دـیآ  هکنآ  زا  شیپ  ار  ناتراگدرورپ  رم 
(47  ) يراکنا چیه  ار  امش  رم  دشابن 

زا ار  ناسنا  میدـیناشچ  نوچ  ام  هک  یتسردـب  ندـیناسر و  زج  وت  رب  تسین  نابهگن  ناـشیا  رب  ارت  میداتـسرفن  سپ  دـننادرگ  يور  رگا  سپ 
ساپسان تخس  ناسنا  هک  یتسردب  سپ  ناشاهتسد  داتسرف  شیپ  هچنآ  ببسب  يررـض  ار  ناشیا  دسرب  رگا  نآب و  دوشیم  داش  یتمحر  دوخ 

(48  ) تسا
هک ار  نآ  رم  دـشخبیم  اـهّثنؤم و  دـهاوخیم  هک  ار  نآ  رم  دـشخبیم  دـهاوخیم  هچنآ  دـنیرفآیم  نیمز  اهنامـسآ و  یهاـشداپ  تـسار  ادـخ  رم 

(49  ) اهرّکذم دهاوخیم 
(50  ) اناوت ياناد  تسوا  هک  یتسردب  هدنیازان  دهاوخیم  هک  ار  نآ  دنادرگیم  اهّثنؤم و  اهرّکذم و  ار  ناشیا  دهدیم  ود  ره  ای 

هچنآ شنذاب  دـنک  یحو  سپ  یلوسر  نداتـسرفب  اـی  باـجح  سپ  زا  زا  اـی  یحوب  رگم  ادـخ  ار  وا  دـنک  نخـس  هک  ار  یناـسنا  رم  دـشابن  و 
(51  ) میکح عیفر  تسوا  هک  یتسردب  دهاوخ 

تیاده هک  يرون  ار  نآ  میدینادرگ  نکیل  نامیا و  هن  باتک و  تسیچ  ینادب  هک  يدوبن  دوخ  رما  زا  یحور  وتب  میداتسرف  یحو  نینچمه  و 
(52  ) تسار هارب  ییامن  هار  هنیآ  ره  هک  یتسردب  دوخ و  ناگدنب  زا  میهاوخ  هک  ار  نآ  نآب  مینکیم 

(53  ) اهراک ددرگیم  زاب  ادخب  هک  دیشاب  هتسناد  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامسآ و  رد  هچنآ  تسار  وا  رم  هک  ییادخ  هار 

ۀیآ نونامث  عست و  یه  ۀّیّکم و  فرخّزلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
453 ص : نآرق ، همجرت 
(2  ) نشور باتک  ّقحب 

(3  ) لقعب دیبایرد  امش  هک  دشاب  یبرع  ینآرق  ار  نآ  میدینادرگ  ام  هک  یتسردب 
(4  ) تسا مکح  اب  هبترم  دنلب  هنیآ  ره  ام  دزن  باتک  لصا  رد  نآ  هک  یتسردب  و 

(5  ) ناراکفارسا یهورگ  دیتسه  هکنآ  رهب  زا  ضارعاب  ار  رکذ  امش  زا  مینادرگب  سپ  ایآ 
(6  ) ناینیشیپ رد  يربمغیپ  زا  میداتسرف  رایسب  و 

(7  ) دندرکیم ءازهتسا  نآب  دندوب  هک  رگم  يربمغیپ  چیه  ار  ناشیا  دمآیمن  و 
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(8  ) ناینیشیپ ناتساد  تشذگ  تّوق و  رد  ار  ناشیا  زا  رتتخس  میدرک  كاله  سپ 
(9  ) اناد بلاغ  يادخ  ار  اهنآ  دیرفآ  هّتبلا  تفگ  دنهاوخ  هنیآ  ره  ار  نیمز  اهنامسآ و  دیرفآ  هک  ناشیا  زا  یسرپب  رگا  هنیآ  ره  و 

(10  ) دیبای تیاده  امش  هک  دشاب  اههار  نآ  رد  امش  يارب  دینادرگ  يرتسب و  ار  نیمز  امش  يارب  دینادرگ  هکنآ 
(11  ) دیوشیم هدروآ  نوریب  نینچمه  ار  هدرم  ياج  نآب  میدینادرگ  هدنز  سپ  هزادناب  یبآ  نامسآ  زا  داتسرف  ورف  هکنآ  و 

(12  ) دیوشیم راوس  هچنآ  نایاپ  راهچ  اهیتشک و  زا  امش  يارب  دینادرگ  اهنآ و  همه  ار  فانصا  دیرفآ  هکنآ  و 
دینادرگ مار  هکنآ  ندوب  كاپ  مناد  دیئوگب  نآ و  رب  دیریگ  رارق  نوچ  ار  ناتراگدرورپ  تمعن  دینک  دای  سپ  نآ  ياهتشپ  رب  دیریگ  رارق  ات 

(13  ) ناگدنراد ییاناوت  ار  نآ  رم  میدوبن  ار و  نیا  ام  يارب 
(14  ) میناگدندرگ زاب  نامراگدرورپ  يوسب  ام  هک  یتسردب  و 

(15  ) ادیوه تسا  یساپسان  هنیآ  ره  ناسنا  هک  یتسردب  هرهب  شناگدنب  زا  ار  وا  رم  دندینادرگ  و 
(16  ) نارسپ هب  ار  امش  دیزگرب  نارتخد و  دیرفآ  هچنآ  زا  تفرگ  ایآ 

(17  ) مشخ رپ  تسوا  هایس و  شیور  ددرگ  لثم  هدنشخب  يادخ  يارب  دز  هچنآب  ناشیکی  دوش  هداد  هدژم  نوچ  و 
454 ص : نآرق ، همجرت 

(18  ) هدننک راکشآان  همصاخم  رد  تسوا  تنیز و  رد  دوشیم  هتفای  بیترت  هکنآ  ایآ و 
ناشیا یهاوگ  دوش  هتشون  يدوزب  ار  ناشیا  ندیرفآ  دندوب  رضاح  ایآ  اهّثنؤم  هدنیاشخب  يادخ  ناگدنب  دنناشیا  هک  ار  هکئالم  دندینادرگ  و 

(19  ) دنوش هدیسرپ  و 
غورد هکنآ  زج  ناشیا  دنتـسین  یملع  چـیه  نآب  ار  ناـشیا  رم  تسین  ار  ناـشیا  میدـیتسرپیمن  هدـنیاشخب  يادـخ  دوب  هتـساوخ  رگا  دـنتفگ  و 

(20  ) دنیوگیم
(21  ) ناگدننز رد  گنچ  نآب  دنناشیا  سپ  نآ  زا  شیپ  یباتک  ار  ناشیا  میداد  ای 

(22  ) ناگتفای تیاده  ناشاهرثا  رب  میئام  هک  یتسردب  هقیرط و  رب  ار  نامناردپ  میتفای  ام  هک  دنتفگ  هکلب 
هقیرط و رب  ار  نامناردـپ  میتفاـی  اـم  هک  یتسردـب  شناـمّعنتم  دـنتفگ  هک  رگم  هدـنهد  میب  چـیه  هیرق  رد  وت  زا  شیپ  میداتـسرفن  نینچمه  و 

(23  ) ناگدننک ادتقا  ناشیا  ياهرثا  رب  میئام  هک  یتسردب 
مینارفاک نآب  دیدش  هداتـسرف  هچنآب  ام  هک  دنتفگ  ار  ناتناردپ  نآ  رب  دیتفای  هچنآ  زا  رتهدـنیامن  تیادـه  ار  امـش  مروآ  هچ  رگا  ایآ و  تفگ 

(24)
(25  ) ناگدننک بیذکت  راک  ماجنا  دوب  هنوگچ  رگنب  سپ  ناشیا  زا  میدیشک  ماقتنا  سپ 

(26  ) دیتسرپیم هچنآ  زا  مرازیب  نم  هک  یتسردب  ار  شموق  ار و  شردپ  رم  میهاربا  تفگ  هک  یماگنه  و 
(27  ) ارم دیامن  هار  يدوزب  وا  هک  یتسردب  سپ  ارم  دروآ  دیدپ  هکنآ  زج 

(28  ) دننک تشگزاب  ناشیا  هک  دشاب  شبقع  رد  یقاب  هملک  ار  نآ  دینادرگ  و 
(29  ) رهاظ یلوسر  ّقح و  ار  ناشیا  دمآ  ات  ار  ناشناردپ  ار و  اهنیا  میداد  ینارماک  هکلب 
(30  ) مینارفاک نآب  ام  هک  یتسردب  تسا و  وداج  نیا  دنتفگ  ّقح  ار  ناشیا  دمآ  نوچ  و 
(31  ) تسگرزب هک  هیرق  ود  نآ  زا  يدرم  رب  نآرق  نیا  دشن  هداتسرف  ورف  ارچ  دنتفگ  و 

455 ص : نآرق ، همجرت 
میدـینادرگ دـنلب  ایند و  یناگدـنز  رد  ار  ناشیا  شاعم  هجو  ناشنایم  میدرک  تمـسق  ام  ارت  راگدرورپ  تمحر  دـننکیم  تمـسق  ناشیا  اـیآ 

عمج هچنآ  زا  تسا  رتهب  وت  راگدرورپ  تمحر  هتـشاد و  زاب  راکب  ار  یخرب  ناشیخرب  دـنریگب  ات  بتارم  رد  یـضعب  يالاب  ار  ناشیا  یـضعب 
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(32  ) دننکیم
اهفقس ناشاهناخ  يارب  ادخب  دنوشیم  رفاک  هک  نانآ  يارب  میدوب  هدینادرگ  هنیآ  ره  دحاو  یتعامج  نامدرم  دندشیم  هک  يدوب  نآ  هن  رگا  و 

(33  ) دنیآ رب  نآ  رب  هک  اهنابدرن  هرقن و  زا 
(34  ) دننک هیکت  نآ  رب  هک  اهریرس  اهرد و  ناشاهناخ  يارب  و 

(35  ) تسا ناراکزیهرپ  يارب  تراگدرورپ  دزن  ترخآ  ایند و  یناگدنز  شّیعت  هیام  رگم  نآ  همه  دشابن  اهتنیز و  و 
(36  ) قیفر ار  وا  رم  تسوا  سپ  ار  ناطیش  وا  يارب  میرامگیم  ادخ  رکذ  زا  دنک  ضارعا  هک  یسک  و 

(37  ) ناگتفای تیاده  دنناشیا  هک  دنرادنپیم  هار و  زا  ار  ناشیا  دنرادیم  زاب  اهنآ  هک  یتسردب  و 
(38  ) يدوب یقیفر  دب  سپ  نیقرشم  يرود  وت  هنایم  نم و  هنایم  يدوب  شاک  يا  دیوگ  ار  ام  دیآ  نوچ  ات 

(39  ) دیناکیرش باذع  رد  امش  هک  دیدرک  متس  نوچ  زورما  ار  امش  دهدیمن  دوس  زگره  و 
(40  ) راکشآ یهارمگ  رد  دشاب  هکنآ  ار و  ناروک  ییامن  هار  ای  ار  نارک  یناونشیم  وت  سپ  ایآ 

(41  ) ناگدنشک ماقتنا  ناشیا  زا  میئام  هک  یتسردب  سپ  ارت  میربب  رگا  سپ 
(42  ) ناگدنراد تردق  ناشیا  رب  میئام  سپ  ار  ناشیا  میدرک  هدعو  هچنآ  ارت  هّتبلا  میئامنیم  ای 

(43  ) تسار هار  رب  ییوت  هک  یتسردب  وتب  دش  هدرک  یحو  هچنآب  نزرد  گنچ  سپ 
(44  ) دیوش هدیسرپ  هک  دشاب  دوز  ارت و  موقرم  ارت و  رم  تسیرکذ  هنیآ  ره  نآ  هک  یتسردب  و 

سرپب  و 
456 ص : نآرق ، همجرت 

(45  ) دنوش هدیتسرپ  هک  یناهلا  هدنیاشخب  يادخ  ریغ  زا  میدینادرگ  ایآ  ام  نالوسر  زا  وت  زا  شیپ  میداتسرف  هکنآ  زا 
(46  ) نایناهج راگدرورپ  هداتسرف  منم  هک  یتسردب  تفگ  سپ  شتعامج  نوعرف و  يوسب  ام  ياهتیآ  اب  ار  یسوم  میداتسرف  قیقحتب  و 

(47  ) دندرکیم هدنخ  نآ  زا  ناشیا  هاگ  نآ  ار  ام  ياهتیآ  ناشدروآ  نوچ  سپ 
(48  ) دننک تشگزاب  اهنآ  هک  دشاب  باذعب  ار  ناشیا  میتفرگ  شلثم و  زا  دوب  رتگرزب  نآ  رگم  یتیآ  چیه  ار  ناشیا  میدومنیمن  و 

(49  ) ناگتفای تیاده  میئام  هک  یتسردب  وت  دزن  هدرک  نامیپ  هچنآب  ارت  راگدرورپ  ام  يارب  ناوخب  رگوداج  يا  دنتفگ  و 
(50  ) دنتسکشیم نامیپ  ناشیا  هاگ  نآ  ار  باذع  ناشیا  زا  میدرک  عفد  نوچ  سپ 

(51  ) دینیبیمن سپ  ایآ  مریز  زا  دوریم  اهرهن  نیا  رصم و  کلم  ارم  تسین  ایآ  نم  موق  يا  تفگ  شموق  رد  نوعرف  درک  ادن  و 
(52  ) درک دناوت  نایب  هک  تسین  کیدزن  راوخ و  تسوا  هک  سک  نیا  زا  مرتهب  نم  هکلب 

(53  ) ناگتسویپ مهب  ناگتشرف  وا  اب  دندماین  ای  رز  زا  اهناوتسد  وا  رب  دشن  هتخادنا  ارچ  سپ 
(54  ) نارادربنامرفان یهورگ  دندوب  ناشیا  هک  ار  وا  دندرک  تعاطا  سپ  ار  شموق  دروآ  رب  ياج  زا  سپ 

(55  ) یگمه ار  ناشیا  زا  میدیشک  ماقتنا  ار  ام  دندروآ  مشخب  نوچ  سپ 
(56  ) ناینیسپ يارب  یلثم  ناقباس و  ناشمیدرک  سپ 

(57  ) دندروآیم دایرف  نآ  زا  وت  موق  هاگ  نآ  یلثم  میرم  رسپ  دش  هدز  نوچ  و 
(58  ) ناگدننک تموصخ  یهورگ  دنناشیا  هکلب  یلدج  زج  وت  يارب  ار  نآ  دندزن  وا  ای  دنرتهب  ام  ناهلا  ایآ  دنتفگ  و 

ار وا  میدینادرگ  وا و  رب  میدرک  ناسحا  هک  هدنب  زج  وا  تسین 
457 ص : نآرق ، همجرت 

(59  ) لیئارسا ینب  يارب  یلثم 
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(60  ) دنشاب نیشناج  هک  نیمز  رد  ار  هکئالم  امش  زا  مینادرگ  هنیآ  ره  میهاوخ  رگا  و 
(61  ) تسار هار  تسنیا  ارم  دینک  يوریپ  نآب و  رایم  ّکش  سپ  تمایق  يارب  یملع  هنیآ  ره  تسا  وا  هک  یتسردب  و 

(62  ) راکشآ ینمشد  تسار  امش  رم  وا  هک  یتسردب  ناطیش  ار  امش  هّتبلا  درادن  زاب  و 
نآ رد  دینک  فالتخا  هچنآ  زا  یـضعب  امـش  يارب  منک  نایب  ات  ار و  تمکح  امـشب  مدروآ  قیقحتب  تفگ  ار  تازجعم  یـسیع  دروآ  نوچ  و 

(63  ) ارم دیربنامرف  ادخ و  زا  دیسرتب  سپ 
(64  ) تسار هار  تسنیا  ار  وا  دیتسرپب  سپ  امش  نم و  راگدرورپ  تسوا  ادخ  هک  یتسردب 

(65  ) درد رپ  يزور  باذع  زا  دندرک  متس  هک  نانآ  رم  ياو  سپ  ناشیا  نایم  زا  اههفیاط  دندرک  فالتخا  سپ 
(66  ) دننادن ناشیا  هاگان و  ار  ناشیا  دیآ  هک  ار  تمایق  زج  دنشکیم  راظتنا  ایآ 

(67  ) ناراکزیهرپ رگم  دننمشد  ار  یضعب  رم  ناشیا  زا  یضعب  نینچ  يزور  ناتسود 
(68  ) دیوشیم نیگهودنا  امش  هن  زورما و  امش  رب  یسرت  تسین  نم  ناگدنب  يا 

(69  ) ناداقنم دندوب  ام و  ياهتیآب  دندیورگ  هک  نانآ 
(70  ) دیشاب هدوبیم  طاشن  هتخورفا  رب  هک  ناتاهتفج  امش و  تشهب  رد  دیئآ  رد 

اهـسفن و ار  نآ  دراد  شهاوخ  هچنآ  تسنآ  رد  هریگتـسد و  یب  ياههزوک  تسـالط و  زا  هک  ینهپ  ياـههساک  ناـشیا  رب  دوشیم  هدـینادرگ 
(71  ) ناینادواج نآ  رد  دیئامش  اهمشچ و  دربیم  تّذل 

(72  ) دیدرکیم هک  دیدوب  هچنآ  ببسب  ار  نآ  دیدش  هداد  ثراب  هک  یتشهب  نآ  تسنیا  و 
(73  ) دیروخیم نآ  زا  هک  رایسب  هویم  نآ  رد  تسار  امش  رم 

(74  ) ناینادواج خزود  تبوقع  رد  دنناراکهانگ  هک  یتسردب 
ناشیا  زا  دوشن  هداد  فیفخت 

458 ص : نآرق ، همجرت 
(75  ) دننادیمون نآ  رد  ناشیا  و 

(76  ) ناراکمتس ناشیا  دندوب  نکیل  ار و  ناشیا  میدرکن  متس  و 
(77  ) دیناگدننک گنرد  امش  هک  یتسردب  تفگ  تراگدرورپ  ار  ام  دناریمب  هک  دیاب  کلام  يا  هک  دندرک  ادن  و 

(78  ) ناگدنراد شوخان  ار  ّقح  رم  دیدوب  امش  رثکا  نکیل  ار و  ّقح  امشب  میدروآ  هک  یتسردب 
(79  ) ناگدننادرگ مکحم  میئام  سپ  ار  يراک  دندینادرگ  مکحم  هکلب 

(80  ) دنسیونیم ناشیا  دزن  دناام  نالوسر  يرآ و  ار  ناشزار  ناشیا و  ناهنپ  میونشیمن  ام  هک  دنرادنپیم  ای 
(81  ) ناگدنتسرپ لّوا  منم  سپ  يدنزرف  ار  هدنیاشخب  يادخ  رم  دشاب  رگا  وگب 

(82  ) دننکیم فصو  هچنآ  زا  شرع  راگدرورپ  نیمز  اهنامسآ و  راگدرورپ  ندوب  كاپ  مناد 
(83  ) دنوشیم هداد  هدعو  هک  ار  ناشزور  دننک  تاقالم  هکنآ  ات  دننک  يزاب  دنراد و  تبحص  هک  ار  ناشیا  راذگاو  سپ 

(84  ) اناد رادرک  تسرد  تسوا  تسا و  هلا  نیمز  رد  تسا و  هلا  نامسآ  رد  هکنآ  تسوا  و 
هدینادرگ زاب  وا  يوسب  تمایق و  شناد  تسوا  دزن  تسا و  اهنآ  نایم  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  یهاشداپ  تسار  وا  رم  هکنآ  دـمآ  نوزفا  و 

(85  ) دیوشیم
(86  ) دننادیم ناشیا  ّقحب و  داد  یهاوگ  هک  یسک  رگم  ار  ندرک  تعافش  وا  ریغ  زا  دنناوخیم  هک  نانآ  دنشابیمن  کلام  و 

(87  ) دیوشیم هدینادرگ  رب  اجکب  سپ  ادخ  هّتبلا  دنیوگ  هنیآ  ره  ار  ناشیا  دیرفآ  هک  هک  ناشیا  زا  یسرپب  رگا  و 
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(88  ) دنروآیمن نامیا  هک  دنایهورگ  اهنیا  هک  یتسردب  نم  راگدرورپ  يا  شلوق  و 
(89  ) دننادب هک  دشاب  دوز  سپ  مالس  وگب  ناشیا و  زا  نک  ضارعا  سپ 

ۀیآ نوسمخ  عست و  یه  ۀّیّکم و  ناخّدلا  ةروس 

459 ص : نآرق ، همجرت 
نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 

(2  ) هدننک راکشآ  باتکب 
(3  ) ناگدننک میب  میتسه  ام  هک  یتسردب  هدش  هداد  تکرب  یبش  رد  ار  نآ  میداتسرف  ام  هک  یتسردب 

(4  ) تمکح قفاوم  يرما  ره  دوشیم  هدرک  ادج  نآ  رد 
(5  ) ناگدنتسرف میتسه  ام  هک  یتسردب  ام  دزن  زا  يرما 

(6  ) اناد ياونش  وا  تسوا  هک  یتسردب  وت  راگدرورپ  زا  یتمحر 
(7  ) ناگدننک نیقی  دیتسه  رگا  تسا  ود  نآ  نایم  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  راگدرورپ 

(8  ) ناینیشیپ امش  ناردپ  راگدرورپ  امش و  راگدرورپ  دناریمیم  دنکیم و  هدنز  وا  زج  یهلا  تسین 
(9  ) دننکیم يزاب  ّکش  رد  دنناشیا  هکلب 

(10  ) راکشآ يدود  نامسآ  دروآیم  هک  يزور  شکراظتنا  سپ 
(11  ) درد رپ  یباذع  تسنیا  ار  نامدرم  دریگیم  ورف 

(12  ) ناگدنورگ میئام  هک  یتسردب  ار  باذع  ام  زا  نک  عفد  ام  راگدرورپ 
(13  ) هدننک راکشآ  یلوسر  ار  ناشیا  دمآ  قیقحتب  نتفرگ و  دنپ  ار  ناشیا  رم  تساجک 

(14  ) هناوید تسیا  هدش  هتخومآ  دنتفگ  وا و  زا  دندینادرگ  ور  سپ 
(15  ) ناگدننک دوع  دیئامش  هک  یتسردب  یکدنا  میباذع  هدننک  عفد  ام  هک  یتسردب 

(16  ) ناگدنشک ماقتنا  میئام  هک  یتسردب  میظع  نتفرگ  تخس  میریگیم  تخس  هک  يزور 
(17  ) فیرش یلوسر  ار  ناشیا  دمآ  نوعرف و  موق  ناشیا  زا  شیپ  میدومزآ  هک  قیقحتب  و 

(18  ) نیما یلوسر  ار  امش  رم  منم  هک  یتسردب  ار  ادخ  ناگدنب  نمب  دیراپسب  هک 
(19  ) نشور یتّجح  ار  امش  ماهدنروآ  نم  هک  یتسردب  ادخ  رب  دیئوجم  تعفر  هکنآ  و 

(20  ) ارم دینک  راسگنس  هک  امش  راگدرورپ  نم و  راگدرورپب  مربیم  هانپ  نم  هک  یتسردب  و 
(21  ) نم زا  دینک  هرانک  سپ  ارم  دیرادن  رواب  رگا  و 

ناراکهانگ  دنایهورگ  نانیا  هک  ار  شراگدرورپ  دناوخ  سپ 
460 ص : نآرق ، همجرت 

(22)
(23  ) ناگدش هتفر  یپ  زا  دیئامش  هک  یتسردب  بش  رد  ارم  ناگدنب  ربب  سپ 
(24  ) ناگدشقرغ يرکشل  دنناشیا  هک  یتسردب  هدیمرآ  ار  ایرد  دیراذگاو  و 

(25  ) اههمشچ اهغاب و  زا  دنتشاذگاو  هک  اسب 
(26  ) بوخ ياج  اهتشک و  و 
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(27  ) نامّعنتم نآ  رد  دندوب  هک  یتمعن  و 
(28  ) رگید یهورگب  ار  اهنآ  میداد  ثاریمب  تسا و  نینچمه 

(29  ) ناگداد تلهم  دندشن  نیمز و  نامسآ و  ناشیا  رب  تسیرگن  سپ 
(30  ) هدننک راوخ  تبوقع  زا  ار  لیئارسا  ینب  میداد  تاجن  قیقحتب  و 

(31  ) ناگدننک فارسا  زا  هدنیوج  يرترب  دوب  وا  هک  یتسردب  نوعرف  زا 
(32  ) نایناهج رب  یشناد  رب  ار  ناشیا  میدرک  رایتخا  قیقحتب  و 

(33  ) راکشآ یتمعن  نآ  رد  دوب  هچنآ  اهتیآ  زا  ناشمیداد  و 
(34  ) دنیوگیم هنیآ  ره  اهنیا  هک  یتسردب 

(35  ) ناگدنوش هدرک  هدنز  ام  میشابن  تسخن و  نامندرم  زج  نآ  تسین 
(36  ) نایوگتسار دیتسه  رگا  ار  نامناردپ  دیروایب  سپ 

(37  ) ناراکهانگ دندوب  ناشیا  هک  یتسردب  ار  ناشیا  میدرک  كاله  ناشیا  زا  شیپ  دندوب  هک  نانآ  عّبت و  موق  ای  دنرتهب  ناشیا  ایآ 
(38  ) ناگدننک يزاب  تساتود  نآ  نایم  هچنآ  ار و  نیمز  اهنامسآ و  میدیرفاین  و 

(39  ) دننادیمن ناشیا  رثکا  نکیل  ّقحب و  رگم  ار  ود  نآ  میدیرفاین 
(40  ) یگمه ناشیا  هاگ  هدعو  تسا  زیمت  زور  هک  یتسردب 

(41  ) دنوش هدرک  يرای  ناشیا  هن  ار و  يزیچ  یتسود  زا  یتسود  دنکیمن  تیافک  هک  يزور 
(42  ) نابرهم زیزع  تسوا  وا  هک  یتسردب  ادخ  درک  تمحر  هک  ار  نآ  زج 

(43  ) مّوقز تخرد  هک  یتسردب 
(44  ) تسناراکهانگ كاروخ 

(45  ) اهمکش رد  دشوجیم  هتخادگ  ّزلف  نوچ 
(46  ) مرگ بآ  ندیشوج  نوچ 

شدیریگب 
461 ص : نآرق ، همجرت 

(47  ) خزود نایمب  فنعب  شدیشکب  سپ 
(48  ) ناشوج بآ  باذع  زا  شرس  يالاب  دیزیرب  سپ 

(49  ) یمارگ زیزع  ییوت  وت  هک  یتسردب  شچب 
(50  ) دیدروآیم ّکش  نآب  دیدوب  هچنآ  تسا  نیا  هک  یتسردب 

(51  ) نیما ییاج  رد  دنناراکزیهرپ  هک  یتسردب 
(52  ) اههمشچ اهتشهب و  رد 

(53  ) ناگدنراد مهب  يور  ربطس  يابید  كزان و  يابید  زا  دنشوپیم 
(54  ) مشچ خارف  ناروح  اب  ناشمینادرگیم  تفج  نینچمه 

(55  ) نانمیا ار  هویم  ره  اهنآ  رد  دنناوخیم 
(56  ) خزود باذع  زا  ار  ناشیا  تشادهگن  نیتسخن و  ندرم  زج  ار  گرم  نآ  رد  دنشچن 

(57  ) میظع یبایماک  نآ  تسنآ  تراگدرورپ  زا  تسا  یلّضفت 
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(58  ) دنریگ دنپ  ناشیا  هک  دشاب  وت  تغلب  ار  نآ  میدرک  ناسآ  هک  تسین  نیا  زج  سپ 
دننارظتنم ناشیا  هک  یتسردب  شکب  راظتنا  سپ 

ۀیآ نوثالث  عبس و  یه  ۀّیّکم و  ۀیثاجلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(2  ) رادرک تسرد  بلاغ  يادخ  زا  تسباتک  نداتسرف  ورف 

(3  ) ار ناگدنورگ  رم  تسا  اهتیآ  هنیآ  ره  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  یتسردب 
(4  ) دننکیم نیقی  هک  یهورگ  يارب  تساهتیآ  هدنبنج  زا  دنکارپیم  هچنآ  رد  امش و  شنیرفآ  رد  و 

اهداب ندینادرگ  شندرم و  زا  دعب  ار  نیمز  نآب  دینادرگ  هدـنز  سپ  يزور  زا  نامـسآ  زا  ادـخ  داتـسرف  ورف  هچنآ  زور و  بش و  فالتخا  و 
تساهتیآ 

462 ص : نآرق ، همجرت 
(5  ) لقعب دنباییم  هک  یهورگ  يارب 

(6  ) دنورگیم شیاهتیآ  ادخ و  زا  دعب  نخس  مادکب  سپ  یتسارب  وت  رب  ار  نآ  میناوخیم  هک  تسادخ  ياهتیآ  نیا 
(7  ) يراک هنگ  يوگغورد  ره  رب  ياو 

یباذـعب ار  وا  هد  هدژم  سپ  ار  نآ  هدینـشن  ایوگ  هک  نانکیـشکرس  دزرویم  رارـصا  سپ  وا  رب  دوشیم  هدـناوخ  هک  ار  ادـخ  ياهتیآ  دونـشیم 
(8  ) كاندرد

(9  ) هدننک راوخ  یباذع  تسارناشیا  رم  هورگ  نآ  ءازهتساب  ار  نآ  دریگیم  ار  يزیچ  ام  ياهتیآ  زا  دنادب  نوچ  و 
رم ناتـسود و  ادـخ  ریغ  زا  دـنتفرگ  هچنآ  هن  ار و  يزیچ  دـندرک  بسک  هـچنآ  ناـشیا  زا  دـنکیمن  تیاـفک  تـسخزود و  ناـشیور  شیپ  زا 

(10  ) گرزب یباذع  تسارناشیا 
(11  ) درد رپ  یتبوقع  زا  باذع  تسارناشیا  رم  ناشراگدرورپ  ياهتیآب  دندش  رفاک  هک  نانآ  تیاده و  تسا  نیا 

دینک رکـش  امـش  هک  دـشاب  وا و  لضف  زا  دـینک  بلط  ات  شنامرفب و  نآ  رد  اهیتشک  دوشن  اور  ات  ار  ایرد  امـش  يارب  درک  مار  هک  تسادـخ 
(12)

(13  ) دننک هشیدنا  هک  یعمج  يارب  تساهتیآ  هنیآ  ره  نآ  رد  هک  یتسردب  تسوا  زا  همه  تسا  نیمز  رد  هچنآ  امش  يارب  درک  مار  و 
دندوب هچنآ  ببـسب  ار  یهورگ  دهد  ازج  ات  ار  ادخ  ياهزور  دنرادیمن  دیما  هک  ار  نانآ  رم  دننک  وفع  هک  دـندیورگ  هک  نانآ  يارب  زا  وگب 

(14  ) دندرکیم بسک 
دیوشیم هدینادرگ  زاب  ناتراگدرورپ  يوسب  سپ  تسنآ  رب  سپ  درک  دب  هک  یسک  تسوا و  سفن  يارب  سپ  ار  هتسیاش  راک  درک  هک  یسک 

(15)
(16  ) نایناهج رب  ار  ناشیا  میداد  ینوزفا  اههزیکاپ و  زا  ناشمیداد  يزور  تّوبن و  تموکح و  باتک و  ار  لیئارسا  ینب  میداد  قیقحتب  و 

ار ناشیا  دمآ  هکنآ  زا  دعب  رگم  دندرکن  فالتخا  سپ  رما  زا  ییاههنّیب  ار  ناشیا  میداد  و 
463 ص : نآرق ، همجرت 

(17  ) دندرکیم فالتخا  نآ  رد  دندوب  هچنآ  رد  تمایق  زور  ناشنایم  دنکیم  مکح  وت  راگدرورپ  هک  یتسردب  ناشنایم  متس  هار  زا  شناد 
(18  ) دننادیمن هک  ار  نانآ  ياهشهاوخ  نکم  يوریپ  ار و  نآ  نک  يوریپ  سپ  نید  رما  زا  هقیرط  رب  ارت  میدینادرگ  سپ 

تـسادخ یـضعب و  ناتـسود  دنناشیا  یـضعب  ناراکمتـس  هک  یتسردب  ار و  يزیچ  ادخ  زا  وت  زا  دننکیمن  تیافک  زگره  ناشیا  هک  یتسردب 
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(19  ) ناراکزیهرپ تسود 
(20  ) دننکیم نیقی  هک  یهورگ  يارب  زا  تمحر  تیاده و  نامدرم و  يارب  زا  شخب  شنیب  ياهلیلد  تسنیا 

تـسناسکی هتـسیاش  ياهراک  دندرک  دندیورگ و  هک  اهنآ  دننام  ار  ناشیا  میدـینادرگ  هک  ار  اهیدـب  دـندرک  بسک  هک  نانآ  دنتـشادنپ  ایآ 
(21  ) دننکیم مکح  هچنآ  تسا  دب  ناشیگدرم  ناشیگدنز و 

(22  ) دنوشن هدرکمتس  ناشیا  درک و  بسک  هچنآب  یسفن  ره  دوش  هداد  ازج  ات  یتسارب و  ار  نیمز  اهنامسآ و  ادخ  دیرفآ  و 
رب دـینادرگ  شلد و  شـشوگ و  رب  داـهن  رهم  یملع و  رب  ادـخ  شدرک  لالـضا  شـشهاوخ و  ار  شهلا  تفرگ  هـک  ار  نآ  يدـید  سپ  اـیآ 

(23  ) دیریگیمن دنپ  سپ  ایآ  ادخ  دعب  زا  ار  وا  دنکیم  تیاده  هک  سپ  هدرپ  شمشچ 
چیه نآب  ار  ناشیا  رم  تسین  رهد و  رگم  ار  ام  دنکیمن  كاله  میوشیم و  هدنز  میریمیم و  هک  ایند  رد  ام  یناگدـنز  زج  نآ  تسین  دـنتفگ  و 

(24  ) دننکیم نامگ  هک  رگم  ناشیا  دنتسین  یشناد 
نایوگتسار دیتسه  رگا  ار  ام  ناردپ  دیروایب  دنیوگ  هکنآ  زج  ناشیا  لیلد  دشابن  تسا  نشور  هک  ام  ياهتیآ  ناشیا  رب  دوش  هدناوخ  نوچ  و 

(25)
یّکش  تسین  تمایق  زور  ات  ار  امش  دنکیم  عمج  سپ  ار  امش  دناریمب  سپ  ار  امش  دنک  هدنز  ادخ  وگب 

464 ص : نآرق ، همجرت 
(26  ) دننادیمن نامدرم  نیرتشیب  نکیل  نآ و  رد 

(27  ) ناشیک لطاب  دننکیم  نایز  زور  نآ  تمایق  دوش  میاق  هک  يزور  نیمز و  اهنامسآ و  یهاشداپ  تسارادخ  رم  و 
(28  ) دیدرکیم هک  دیدوب  ار  هچنآ  دیوشیم  هداد  ازج  زور  نآ  شباتکب  دوشیم  هدناوخ  یتّما  ره  هدنیآ  رد  ونازب  ار  یتّما  ره  ینیب  و 

(29  ) دیدرکیم هک  دیدوب  ار  هچنآ  میتشونیم  هک  میدوب  ام  هک  یتسردب  ّقحب  امش  رب  دیوگیم  نخس  ام  باتک  تسا  نیا 
یبایماک نآ  تسنآ  شتمحر  رد  ناشراگدرورپ  ار  ناشیا  دزاسیم  لخاد  سپ  هتـسیاش  ياهراک  دـندرک  دـندروآ و  نامیا  هک  نانآ  اّما  سپ 

(30  ) راکشآ
(31  ) ناراکهانگ یهورگ  دیدوب  دیدرکیم و  یشکرس  سپ  امش  رب  دشیم  هدناوخ  هک  نم  ياهتیآ  دوبن  سپ  دندش  رفاک  هک  نانآ  اّما  و 

ینامگ و رگم  میربیمن  نامگ  تمایق  تسیچ  مینادـن  دـیئوگ  نآ  رد  یّکـش  تسین  تماـیق  تسا و  ّقح  ادـخ  هدـعو  هک  دوش  هتفگ  نوچ  و 
(32  ) ناگدنراد نیقی  ام  میتسین 

(33  ) دندرکیم ءازهتسا  نآب  دندوب  هچنآ  ناشیاب  درک  هطاحا  دندرک و  هچنآ  ياهیدب  ار  ناشیا  رم  دش  رهاظ  و 
امش رم  دشابن  تسا و  شتآ  امش  ياج  زورنیا و  ناتزور  تاقالم  دیتشاذگ  ورف  هک  نانچ  مه  ار  امش  میراذگیم  ورف  زورما  هک  دوش  هتفگ  و 

(34  ) ناگدننک يرای  چیه  ار 
زا هن  نآ و  زا  دنوشیمن  هدروآ  نوریب  زورما  سپ  ایند  یناگدنز  ار  امـش  تفیرف  ءازهتـسا و  ار  ادخ  ياهتیآ  دیتفرگ  امـش  هک  تسا  نیاب  نآ 

(35  ) دوش رذع  لوبق  ناشیا 
(36  ) نایناهج راگدرورپ  نیمز  راگدرورپ  اهنامسآ و  راگدرورپ  شیاتس  تسار  ادخ  رم  سپ 

(37  ) راکتسرد بلاغ  تسوا  نیمز و  اهنامسآ و  رد  يراوگرزب  تسار  وا  رم  و 
465 ص : نآرق ، همجرت 

ۀیآ نوثالث  سمخ و  یه  ۀّیّکم و  فاقحألا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
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(2  ) راکتسرد زیزع  يادخ  زا  تسا  باتک  نداتسرف  ورف 
دندش هدرک  میب  هچنآ  زا  دندش  رفاک  هک  نانآ  هدش و  هدربمان  یتّدم  ّقحب و  رگم  تساتود  نآ  نایم  هچنآ  ار و  نیمز  اهنامـسآ و  میدیرفاین 

(3  ) ناگدننک ضارعا 
ارم دیرایب  اهنامـسآ  رد  یتکرـش  تسارناشیا  رم  ای  نیمز  زا  دندیرفآ  زیچ  هچ  هک  ارم  دیئامنب  ادخ  زج  زا  دیناوخیم  هچنآ  زا  دـیهد  ربخ  وگب 

(4  ) نایوگتسار دیتسه  رگا  شناد  زا  هدنامزاب  ای  نیا  زا  شیپ  یباتک 
(5  ) دنناربخیب ناشیا  ندناوخ  زا  اهنآ  تمایق و  زور  ات  ار  وا  رم  دنکیمن  تباجا  هک  ار  نآ  ادخ  زج  زا  دناوخیم  هکنآ  زا  رتهارمگ  تسیک  و 

(6  ) ناگدننک راکنا  ناشیا  شتسرپب  دنشاب  نانمشد و  ار  ناشیا  رم  دنشاب  نامدرم  دندش  هدرک  رشح  نوچ  و 
تـسیرحس نیا  ار  ناشیا  دـمآ  نوچ  ار  ّقح  رم  دـندش  رفاک  هک  نانآ  دـنیوگ  تسا  نشور  هک  اـم  ياـهتیآ  ناـشیا  رب  دوش  هدـناوخ  نوچ  و 

(7  ) راکشآ
هاوگ وا  دشاب  یفاک  نآ  رد  دننکیم  نخس  هچنآب  تسا  رتاناد  وا  يزیچ  ادخ  زا  ارم  دیشابیمن  کلام  سپ  ار  نآ  متـسب  غوردب  دنیوگیم  هکلب 

(8  ) نابرهم هدنزرمآ  تسوا  امش و  هنایم  نم و  هنایم 
نمب و دوشیم  هدرک  یحو  هچنآ  رگم  منکیمن  يوریپ  امش  اب  هن  نم و  اب  دوش  هدرک  هچ  هک  منادن  نالوسر و  زا  يدمآ  رد  ون  نم  متسین  وگب 

رگم نم  متسین 
466 ص : نآرق ، همجرت 

(9  ) راکشآ هدنهد  میب 
یشکرس درآ و  نامیا  سپ  نآ  لثم  رب  لیئارسا  ینب  زا  يدهاش  دهد  یهاوگ  نآب و  دیوش  رفاک  ادخ و  دزن  زا  دشاب  رگا  هک  دیهد  ربخ  وگب 

(10  ) ار ناراکمتس  هورگ  دنکیمن  تیاده  ادخ  هک  یتسردب  دینک 
نآب دنتفاین  تیاده  نوچ  نآ و  يوسب  ار  ام  دنتفرگیمن  تقبـس  ریخ  يدوب  رگا  دندروآ  نامیا  هک  نانآ  يارب  دندش  رفاک  هک  نانآ  دنتفگ  و 

(11  ) هنهک یغورد  تسنیا  تفگ  دنهاوخ  يدوزب  سپ 
هدژم دـندرک و  متـس  هک  ار  نانآ  دـنک  میب  ات  یبرع  نابزب  هدـننک  قیدـصت  تسیباتک  نیا  تمحر و  ماما و  یـسوم  باتک  تسنآ  زا  شیپ  و 

(12  ) ار ناراکوکین  رم  دشاب 
(13  ) دنوش كانهودنا  ناشیا  هن  ناشیا و  رب  یمیب  تسین  سپ  دندرک  یگداتسیا  سپ  تسادخ  ام  راگدرورپ  دنتفگ  هک  نانآ  هک  یتسردب 

(14  ) دندرکیم هک  دندوب  هچنآب  یشاداپ  نآ  رد  ناینادواج  تشهب  لها  دنناشیا 
ریـش زا  شندیرب  شلمح و  يراوشدب و  شداهنب  يراوشدب و  شردام  ار  وا  تشادرب  ندرک  یبوخ  شنیدـلاوب  ار  ناسنا  میدومن  ّتیـصو  و 
ماعنا هک  ارت  تمعن  منک  رکـش  هک  زادـنا  نم  لد  رد  نم  راگدرورپ  تفگ  لاـس  لـهچب  دیـسر  شییاـناوت و  دیـسر  نوچ  اـت  تسا  هاـم  یس 

تـشگزاب نم  هک  یتسردـب  مدـالوا  رد  ارم  هد  یگتـسیاش  ار و  نآ  يدنـسپ  هک  ار  هتـسیاش  راـک  منکب  هکنیا  منیدـلاو و  رب  نم و  رب  يدرک 
(15  ) ناداقنم زا  منم  هک  یتسردب  وت و  يوسب  مدومن 

هدعو دندوب  هک  یتسار  هدعو  تشهب  لها  رد  ناشیا  ياهیدب  زا  میرذگیم  رد  دندرک و  هچنآ  نیرتهب  ناشیا  زا  میریذـپیم  هک  دـننانآ  ناشیا 
(16  ) دندشیم هداد 

هک  یسک  و 
467 ص : نآرق ، همجرت 

نآ نم و  شیپ  زا  اهنرق  دنتـشذگ  رد  قیقحتب  موشیم و  هدروآ  نوریب  هک  ارم  دیهدیم  هدعو  ایآ  ار  ات  ود  امـش  رم  ّفا  ار  شنیدلاو  رم  تفگ 
(17  ) ناینیشیپ ياهناسفا  رگم  نیا  تسین  تفگ  سپ  تسا  ّقح  ادخ  هدعو  هک  یتسردب  روآ  نامیا  وت  رب  ياو  ادخب  دندرکیم  هثاغتسا  ات  ود 
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ناراکنایز دندوب  ناشیا  هک  یتسردب  سنا  ّنج و  زا  ناشیا  شیپ  زا  دنتـشذگ  رد  هک  یناتّما  رد  نخـس  ناشیا  رب  دش  تباث  هک  دننانآ  ناشیا 
(18)

(19  ) دنوشیمن هدرکمتس  ناشیا  ار و  ناشیاههدرک  ار  ناشیا  دهدیم  مامت  دندرک و  هچنآ  زا  تساههبترم  کی  ره  يارب  و 
نآب دیدرک  شّیعت  ایند و  رد  ناتیگدنز  رد  ارنات  ارناتياههزیکاپ  دـیورب  شتآ  رب  دـندش  رفاک  هک  نانآ  دـنوشیم  هدرک  ضرع  هک  يزور  و 

قـسف هک  دیدوب  هچنآ  ببـسب  ّقحانب و  نیمز  رد  دیدرکیم  یـشکرس  دـیدوب  هچنآ  ببـسب  ار  يراوخ  باذـع  دـیوشیم  هداد  ازج  زورما  سپ 
(20  ) دیدرکیم

شرس سپ  زا  شتسد و  ود  نایم  زا  ناگدننک  میب  دنتـشذگ  رد  قیقحتب  اهلمر و  رد  ار  شموق  درک  میب  هک  یماگنه  ار  داع  ردارب  نک  دای  و 
(21  ) گرزب يزور  باذع  زا  امش  رب  مسرتیم  نم  هک  یتسردب  ار  ادخ  رگم  دیتسرپیمن  هک 

(22  ) نایوگتسار زا  یتسه  رگا  ار  ام  یهدیم  هدعو  هچنآ  امب  رایب  سپ  نامناهلا  زا  ار  ام  ینادرگرب  هک  ار  ام  يدمآ  ایآ  دنتفگ 
دیزویم لهج  هک  یهورگ  ار  امـش  منیبیم  نکیل  نآب و  مدـش  هداتـسرف  هک  ار  هچنآ  امـشب  مناـسریم  ادـخ و  دزن  رگم  ملع  نآ  تسین  تفگ 

(23)
هکلب تسا  ام  هدـنناراب  هک  قفا  رد  هدـش  نهپ  تسیربا  نیا  دـنتفگ  ناشیا  ياهیداو  هّجوتم  قفا  رد  هدـش  نهپ  يربا  ار  نآ  دـندید  نوچ  سپ 

(24  ) درد رپ  تسیباذع  نآ  رد  هک  تسیداب  ار  نآ  دیتساوخیم  باتشب  هچنآ  تسنآ 
ار زیچ  همه  دزاسیم  كاله  هک 

468 ص : نآرق ، همجرت 
(25  ) ار ناراکهانگ  هورگ  میهدیم  شاداپ  نینچمه  ناشاهنکسم  زج  دشیمن  هدید  هک  نانچ  دنتشگ  سپ  شراگدرورپ  رماب 

تیافک سپ  اهلد  اهدید و  شوگ و  ار  ناشیا  رم  میدـینادرگ  نآ و  رد  ار  امـش  میدادـن  نّکمت  هچنآ  رد  ار  ناشیا  میداد  نّکمت  تقیقحب  و 
ناشیاب درک  هطاحا  ادخ و  ياهتیآب  دندیزرویم  راکنا  هک  دندوب  نوچ  زیچ  چـیه  ناشاهلد  هن  ناشاهمـشچ و  هن  ناشـشوگ و  ناشیا  زا  درکن 

(26  ) دندرکیم ءازهتسا  نآب  هک  دندوب  هچنآ 
(27  ) دننک تشگزاب  ناشیا  هک  دشاب  ار  اهتیآ  میدروآ  رّرکم  اههیرق و  زا  تسامش  نوماریپ  هک  ار  هچنآ  میدینادرگ  كاله  قیقحتب  و 

هچنآ ناشغورد و  تسنیا  ناشیا و  زا  دندشمگ  هکلب  دنناهلا  هک  بّرقت  هلیـسو  ادخ  ریغ  زا  دنتفرگ  هکنآ  ار  ناشیا  دـندرکن  يرای  ارچ  سپ 
(28  ) دنتفابیم رب  دندوب  هک  ار 

سپ دیشاب  شوماخ  دنتفگ  ار  نآ  دندش  رضاح  نوچ  سپ  ار  نآرق  دندینشیم  هک  ّنج  زا  ار  یتعامج  وت  يوسب  میدینادرگ  هک  یماگنه  و 
(29  ) ناگدننک میب  ناشموق  يوسب  دنتشگرب  دش  هدراذگ  نوچ 

ود هنایم  دشاب  هک  ار  هچنآ  رم  هدـننک  قیدـصت  یـسوم  دـعب  زا  دـش  هداتـسرف  ورف  هک  ار  یباتک  میدینـش  ام  هک  یتسردـب  ام  موق  يا  دـنتفگ 
(30  ) تسار هارب  ّقح و  يوسب  دنکیم  تیاده  شتسد 

(31  ) درد رپ  باذع  زا  ار  امش  دناهرب  ناتناهانگ و  زا  ار  امش  دزرمایب  ات  واب  دیروآ  نامیا  ار و  ادخ  هدنناوخ  دینک  تباجا  ام  موق  يا 
راکـشآ یهارمگ  رد  دنااهنآ  ناروای  وا  زج  زا  ار  وا  رم  تسین  نیمز و  رد  هدننک  زجاع  تسین  سپ  ار  ادـخ  هدـنناوخ  دـنکن  تباجا  هکنآ  و 

(32)
دیرفآ هک  ییادخ  هک  دنتسنادن  ایآ 

469 ص : نآرق ، همجرت 
يزیچ همه  رب  وا  هک  یتسردـب  يرآ  ار  ناگدرم  دـنادرگ  هدـنز  هکنآ  رب  تسا  رداق  اهنآ  ندـیرفآ  رد  تشگن  هدـنام  ار و  نیمز  اهنامـسآ و 

(33  ) تساناوت
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باذع دیـشچب  سپ  دیوگ  ام  راگدرورپب  يرآ  دنیوگ  ّقح  نیا  تسین  ایآ  شتآ  رب  دندش  رفاک  هک  نانآ  دنوشیم  هدرک  ضرع  هک  يزور  و 
(34  ) دیدیزرویم رفک  هک  ناتندوب  ببسب  ار 

ار هچنآ  دننیبیم  هک  يزور  ناشیا  ایوگ  ناشیا  يارب  هاوخم  باتـشب  نالوسر و  زا  تابث  نابحاص  دـندرک  ربص  هک  نانچ  مه  نک  ربص  سپ 
(35  ) ناقساف هورگ  زج  دنوشیم  كاله  ایآ  سپ  تسین  دیناسر  زور  زا  یتعاس  زج  دندرکن  گنرد  دنوشیم  هدرک  هدعو 

ۀیآ نوثالث  نامث و  یه  ۀّیندم و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  ةروس 

نآرق 492  همجرت 
نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 

(1  ) ار ناشاهرادرک  دینادرگ  عیاض  ادخ  هار  زا  دنتشاد  زاب  دندش و  رفاک  هک  نانآ 
زا ّقح  تسوا  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  رب  دش  هداتـسرف  ورف  هچنآب  دندروآ  نامیا  هتـسیاش و  ياهراک  دندرک  دندیورگ و  هک  نانآ  و 

(2  ) ار ناشلاح  دروآ  حالصاب  ار و  ناشناهانگ  ناشیا  زا  دینارذگ  رد  ناشراگدرورپ 
ناشراگدرورپ زا  ار  ّقح  دـندرک  يوریپ  دـندروآ  نامیا  هک  نانآ  هکنیا  ار و  لطاب  دـندرک  يوریپ  دـندش و  رفاک  هک  نانآ  هک  تسنآـب  نیا 

(3  ) ار ناشیا  ياهلثم  نامدرم  يارب  زا  ادخ  دنزیم  نینچمه 
ای سپ  ار  دنب  دـینک  تخـس  سپ  ار  ناشیا  دیـشکب  رایـسب  هک  یتقو  ات  اهندرگ  ندز  سپ  دـندش  رفاک  هک  ار  نانآ  دـینک  تاقالم  نوچ  سپ 

دهنب ات  ینتفرگ  ادف  ای  نآ و  زا  دعب  ینداهن  ّتنم 
470 ص : نآرق ، همجرت 

نانآ یضعبب و  ار  امش  زا  یضعب  دیامزایب  ات  نکیل  ناشیا و  زا  دوب  هدیـشک  ماقتنا  هنیآ  ره  ادخ  تساوخیم  رگا  تسنیا و  ار  شتالآ  رازراک 
(4  ) ار ناشاهرادرک  دنادرگیمن  عیاض  زگره  سپ  ادخ  هار  رد  دندش  هتشک  هک 

(5  ) ار ناشلاح  درآ  ناماسب  دنک و  ناشتیاده  يدوزب 
(6  ) ناشیا يارب  ار  نآ  درک  فیرعت  هک  تشهب  هب  ناشدروآرد  و 

(7  ) ار امش  ياهمدق  دنادرگ  تباث  ار و  امش  دنک  يرای  ار  ادخ  دنک  يرای  رگا  دیدروآ  نامیا  هک  نانآ  يا 
(8  ) ار ناشرادرک  دینادرگ  عیاض  ار و  ناشیا  رم  يراسنوگن  سپ  دندش  رفاک  هک  نانآ  و 

(9  ) ار ناشرادرک  دینادرگ  زیچان  سپ  ادخ  داتسرف  ورف  ار  هچنآ  دنتشاد  شوخان  ناشیا  هک  تسنیاب  نآ 
يارب ار و  ناشیا  ادـخ  درک  كاله  ناشیا  زا  شیپ  دـندوب  هک  نانآ  راـک  ماـجنا  دوب  هنوگچ  دـنرگنب  سپ  نیمز  رد  دـندرکن  ریـس  سپ  اـیآ 

(10  ) نآ لاثما  تسنارفاک 
(11  ) ار ناشیا  رم  يروای  تسین  نارفاک  هک  یتسردب  دندروآ و  نامیا  هک  نانآ  روای  تسادخ  هک  تسنیاب  نآ 

نانآ اهرهن و  ناشریز  زا  دوریم  هک  ییاهتشهب  رد  هتـسیاش  ياهراک  دندرک  دندروآ و  نامیا  هک  ار  نانآ  دنادرگیم  لخاد  ادخ  هک  یتسردب 
(12  ) ار ناشیا  رم  تسا  ماقم  شتآ  نایاپراهچ و  دنروخیم  هک  نانچ  مه  دنروخیم  دننکیم و  ینارماک  دندش  رفاک  هک 

(13  ) ار ناشیا  رم  يروای  تسین  سپ  ار  ناشیا  میدرک  كاله  ارت  درک  نوریب  هک  وت  هیرق  زا  تّوق  رد  دوب  رتتخس  نآ  هک  اههیرق  زا  اسب  و 
دننک يوریپ  شرادرک و  يدـب  وا  يارب  دـشاب  هدـش  هتـسارآ  هک  تسا  یـسک  نوچ  شراـگدرورپ  زا  یتّـجح  رب  دـشاب  هک  یـسک  سپ  اـیآ 

(14  ) ار ناشاهشهاوخ 
تسین  ّریغتم  هک  يریش  زا  اهرهن  ّریغتمان و  بآ  زا  اهرهن  تسنآ  رد  هک  نایقتمب  دش  هداد  هدعو  هک  یتشهب  لثم 

471 ص : نآرق ، همجرت 
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اـههویم و همه  زا  نآ  رد  تسارناـشیا  رم  شغیب و  دهـش  زا  تساـهرهن  ناگدـنماشآ و  يارب  تستّذـل  هک  يرمخ  زا  تساـهرهن  نآ و  مـعط 
درک هراـپ  هراـپ  سپ  ناـشوج  یبآ  دـندش  هدـنیاماشآ  شتآ و  رد  تسینادواـج  وا  هـک  تـسا  یــسک  نوـچ  ناـشراگدرورپ  زا  یــشزرمآ 

(15  ) ار ناشاههدور 
نیمه تفگ  هچ  هک  ار  ملع  دندش  هداد  هک  ار  نانآ  رم  دنیوگ  وت  دزن  زا  دنور  نوریب  نوچ  ات  وتب  درادیم  شوگ  هک  تسا  یسک  ناشیا  زا  و 

(16  ) ار ناشاهشهاوخ  دندومن  يوریپ  ناشاهلد و  رب  ادخ  داهن  رهم  هک  دنایناسک  اهنآ  تعاس 
(17  ) ار ناشیاوقت  ار  ناشیا  داد  تیاده و  ار  ناشیا  دوزفا  دنتفای  تیاده  هک  نانآ  و 

ناشیا دمآ  نوچ  ار  ناشیا  دشاب  اجک  زا  سپ  شیاهتمالع  دمآ  هک  قیقحتب  سپ  هاگان  ار  ناشیا  دـیآ  هک  تمایق  زج  دـنربیم  راظتنا  ایآ  سپ 
(18  ) ناشنتفرگ دنپ  ار 

ياج دنادیم  ادخ  هدـنورگ و  نانز  هدـنورگ و  نادرم  يارب  زا  تهانگ و  يارب  زا  هاوخ  شزرمآ  ادـخ و  رگم  ییادـخ  تسین  هک  نادـب  سپ 
(19  ) ار ناتهاگمارآ  ناتشدرگ و 

نآ رد  دوش  هدرک  رکذ  مکحم و  ةروس  دوش  هداتـسرف  ورف  نوـچ  سپ  ةروـس  دـش  هداتـسرف  ورف  ارچ  دـندروآ  ناـمیا  هک  ناـنآ  دـنیوگیم  و 
یلوا سپ  گرم  زا  وا  رب  یـشوهیب  هدـش  يراط  نتـسیرگن  وت  يوسب  دـنرگنیم  هک  تسا  ضرم  ناشیا  ياهلد  رد  هک  ار  ناـنآ  ینیب  رازراـک 

(20  ) ناشیا يارب  تسا 
(21  ) ناشیا يارب  زا  رتهب  دوب  هنیآ  ره  ادخ  اب  دندوب  هدیزرو  یتسار  رگا  سپ  رما  دش  مزال  نوچ  سپ  بوخ  راتفگ  تعاط و 

(22  ) ار ناتاهمحر  دینک  عطق  نیمز و  رد  دینک  داسف  هک  دیوش  یلاو  رگا  دیدش  کیدزن  ایآ  سپ 
(23  ) ار ناشیا  ياهمشچ  درک  روک  ناشدینادرگ و  رک  سپ  ادخ  ار  ناشیا  درک  نعل  هک  دننانآ  هورگ  نآ 

تسیئاهلد  رب  ای  نآرق  رد  دننکیمن  رّکفت  سپ  ایآ 
472 ص : نآرق ، همجرت 

(24  ) ناشاهلفق
لما لوط  ناشیا و  يارب  زا  دومناو  بوخ  ناطیش  تیاده  ار  ناشیا  رم  دش  رهاظ  هکنآ  زا  دعب  ناشاهتشپ  رب  دنتـشگرب  هک  نانآ  هک  یتسردب 

(25  ) ناشیا يارب  داد 
زا یضعب  رد  ار  امش  میربنامرف  يدوزب  هک  ادخ  داتسرف  ورف  ار  هچنآ  دنتـشاد  شوخان  هک  ار  نانآ  رم  دنتفگ  ناشیا  هک  تسا  نیا  ببـسب  نآ 

(26  ) ار ناشیا  ناهنپ  نتفگ  زار  دنادیم  ادخ  رما و 
(27  ) ار ناشاهتشپ  ار و  ناشاهیور  دننزیم  هکئالم  ناشدنناریمب  هک  یتقو  دشاب  هنوگچ  سپ 

(28  ) ار ناشاهرادرک  درک  زیچان  سپ  شیدونشوخ  دنتشاد  شوخان  ار و  ادخ  دروآ  مشخب  هچنآ  دندومن  يوریپ  ناشیا  هکنآ  ببسب  نآ 
(29  ) ار ناشیا  ياهنیک  ادخ  دروآ  دهاوخن  نوریب  زگره  هک  تسا  ضرم  ناشاهلد  رد  هک  نانآ  دنتشادنپ  هکلب 

ادـخ راـتفگ و  شور  رد  ار  ناـشیا  یـسانشیم  ناـشتمالعب و  ناـشیدوب  هتخانـش  سپ  ار  ناـشیا  وتب  میدوب  هدومن  هنیآ  ره  میتـساوخیم  رگا  و 
(30  ) ار امش  ياهرادرک  دنادیم 

(31  ) ار امش  ياهربخ  میئامزآیم  ار و  ناگدنیامن  ربص  امش و  زا  ار  ناگدننک  داهج  مینادب  ات  ار  امش  میئامزآیم  هنیآ  ره  و 
تیاده ار  ناشیا  رم  دـش  رهاظ  هکنآ  دـعب  زا  لوسر  اب  دـندیزرو  تفلاخم  ادـخ و  هار  زا  دنتـشاد  زاب  دـندش و  رفاک  هک  نانآ  هک  یتسردـب 

(32  ) ار ناشرادرک  دنادرگ  زیچان  يدوزب  يزیچ و  ار  ادخ  دیناسر  دنناوتن  ررض  زگره 
(33  ) ار ناتاهرادرک  دینکن  لطاب  ار و  لوسر  دیرب  نامرف  ار و  ادخ  دیربنامرف  دیدروآ  نامیا  هک  یناسک  نآ  يا 

(34  ) ار ناشیا  ادخ  دزرماین  زگره  سپ  نارفاک  دندوب  ناشیا  دندرم و  سپ  ادخ  هار  زا  دنتشاد  زاب  دندش و  رفاک  هک  نانآ  هک  یتسردب 
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(35  ) ار ناتاهرادرک  امش  زا  دنکیمن  مک  زگره  تسامش و  اب  ادخ  دینارترب و  امش  حلصب و  ار  راّفک  دیناوخم  دینکم و  یتسس  سپ 
دینک يراکزیهرپ  دیرآ و  نامیا  رگا  تسیلزه و  يزاب و  ایند  یگدنز  هک  تسین  نیا  زج 

473 ص : نآرق ، همجرت 
(36  ) ار ناتاهلام  امش  زا  دهاوخیمن  ناتاهرجا و  ار  امش  دهدیم 

(37  ) ار امش  ياههنیک  دروآ  نوریب  دینک و  یلیخب  امش  اب  دنک  هغلابم  سپ  ار ) امش  ياهلام  ینعی   ) ار اهنآ  امش  زا  دهاوخ  رگا 
زاب سپ  دنک  لخب  هکنآ  دنکیم و  لخب  هک  تسا  یـسک  امـش  زا  سپ  ادخ  هار  رد  دینک  قافنا  ات  دیوشیم  هدـناوخ  دـیناسک  نآ  امـش  کنیا 
امـش لاثما  دنـشابن  سپ  امـش  زج  یهورگ  دروآیم  لدب  دینادرگور  رگا  دیناجاتحم و  امـش  تسا و  زاینیب  ادخ  شدوخ و  زا  رگم  دریگیمن 

(38)

ۀیآ نورشع  عست و  یه  ۀّیندم و  حتفلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) ینداد يزوریف  رارق  وت  يارب  میداد  يزوریف  رارق  ام  هک  یتسردب 

(2  ) تسار یهارب  ارت  دنک  تیاده  وت و  رب  ار  شتمعن  دنادرک  مامت  داتفا و  سپ  هچنآ  تهانگ و  زا  داتفا  شیپ  هچنآ  ادخ  ارت  رم  دزرمایب  ات 
(3  ) تّزع اب  یندرک  يرای  ادخ  ارت  دنک  يرای  و 

نیمز و اهنامسآ و  ياهرکشل  تسار  ادخ  رم  ناشندیورگ و  اب  ار  یندیورگ  دنیازفیب  ات  نانمؤم  ياهلد  رد  ار  مارا  داتـسرف  ورف  هکنآ  تسوا 
(4  ) رادرک تسرد  ياناد  ادخ  دشاب 

ناشیا زا  دـنارذگ  رد  نآ و  رد  ناینادواج  اـهرهن  اـهنآ  ریز  زا  دوریم  هک  ییاهتـشهب  ار  ناـمیا  اـب  ناـنز  ناـمیا و  اـب  نادرم  دـنک  لـخاد  اـت 
(5  ) گرزب یبایماک  ادخ  دزن  نآ  دشاب  ار و  ناشناهانگ 

دنک باذع  و 
474 ص : نآرق ، همجرت 

درک مشخ  دب و  شدرگ  تسناشیا  رب  دب  نامگ  ادخب  ناگدنرب  نامگ  هک  ار  هکرشم  نانز  كرـشم و  نادرم  قافناب و  نانز  قافناب و  نادرم 
(6  ) تشگزاب هار  زا  تسا  دب  ار و  خزود  ناشیا  يارب  درک  اّیهم  ار و  ناشیا  درک  تنعل  ناشیا و  رب  ادخ 

(7  ) رادرک تسرد  بلاغ  ادخ  دشاب  نیمز و  اهنامسآ و  ياهرگشل  تسار  ادخ  رم  و 
(8  ) هدننک میب  هدنهد و  تراشب  هاوگ و  ارت  میداتسرف  ام  هک  یتسردب 

(9  ) هاگنابش دادماب و  ار  وا  دیئوگ  حیبست  ار و  وا  دیئامن  میظعت  ار و  وا  دینک  تیوقت  شلوسر و  ادخب و  دیرآ  نامیا  ات 
هکنآ سپ  تسا  ناشیا  ياهتـسد  يـالاب  ادـخ  تسد  ادـخ  اـب  دـندرک  تعیب  هک  تسین  نیا  زج  وت  اـب  دـندرک  تعیب  هک  ناـنآ  هک  یتسردـب 

دهدیم يدوزب  سپ  ادخ  اب  نآ  رب  تسب  نامیپ  هچنآب  دنک  افو  هک  یسک  شدوخ و  رب  دنکـشیم  هک  تسین  نیا  زج  سپ  دومن  دهع  تسکش 
(10  ) میظع يرجا  ار  وا 

دنیوگیم ام  يارب  هاوخ  شزرمآ  سپ  نامناسک  ناملاوما و  ار  ام  تشادزاب  هک  نانیشن  هیداب  زا  ناگتـشاذگاجب  ارت  رم  دنیوگب  هک  دشاب  دوز 
امشب دهاوخ  ای  يررـض  امـشب  دهاوخ  رگا  ار  يزیچ  ادخ  زا  امـش  يارب  دوش  کلام  تسیک  سپ  وگب  ناشاهلد  رد  تسین  هچنآ  ناشاهنابزب 

(11  ) هاگآ دینکیم  هچنآب  ادخ  دشاب  هکلب  یعفن 
دیدرک نامگ  ناتاهلد و  رد  نآ  دش  هتسارآ  زگره و  ناشناسک  يوسب  ناگدنورگ  لوسر و  تشگ  دهاوخنرب  زگره  هک  دیدرب  نامگ  هکلب 

(12  ) ناکلاه یهورگ  دیتسه  دب و  نامگ 
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(13  ) نازوس شتآ  نارفاک  يارب  زا  میدرک  اّیهم  ام  هک  یتسردب  سپ  شلوسر  ادخب و  درواین  نامیا  هک  یسک  و 
دهاوخیم هک  ار  نآ  دنکیم  باذع  دهاوخ و  هک  ار  نآ  دزرمآیم  نیمز  اهنامسآ و  یهاشداپ  تسار  ادخ  رم  و 
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(14  ) نابرهم هدنزرمآ  ادخ  دشاب  و 

هک دنهاوخیم  ار  امـش  میئآ  یپ  زا  هک  ار  ام  دیراذگب  ار  نآ  دیرادرب  هک  اهتمینغ  يوسب  دیورب  نوچ  ناگتـشاذگاجب  دنیوگب  هک  دشاب  دوز 
دنربیم دسح  هکلب  دنیوگ  هک  دشاب  دوز  سپ  شیپ  زا  ادخ  تفگ  نینچمه  ار  ام  دمآ  دیهاوخن  یپ  زا  زگره  وگب  ار  ادخ  نخـس  دنهد  رییغت 

(15  ) یکدنا رگم  دنمهفیمن  هک  دنتسه  هکلب  امب 
ناشیا اب  دیئامن  رازراک  هک  تخس  بیسآ  نابحاص  یهورگ  يوسب  دیوش  هدناوخ  هک  دشاب  دوز  نانیشن  هیداب  زا  ارناگتشاذگاجب  رم  يوگب 

شیپ زا  دیدینادرگ  يور  هک  نانچ  مه  دینادرگب  يور  رگا  بوخ و  يدزم  ادخ  ار  امـش  دهدیم  دـینک  تعاطا  رگا  سپ  دـیوش  ناملـسم  ای 
(16  ) درد رپ  یتبوقع  ار  امش  دنک  تبوقع 

رد شدـنادرگیم  لـخاد  ار  شلوـسر  ادـخ و  دربناـمرف  هک  یـسک  یهاـنگ و  راـمیب  رب  هن  یهاـنگ و  گـنل  رب  هن  یهاـنگ و  روـک  رب  تـسین 
(17  ) كاندرد یتبوقع  ار  وا  دنک  باذع  دنادرگ  يور  هک  یسک  اهرهن و  اهنآ  ریز  زا  دوریم  هک  ییاهتشهب 

ورف سپ  تسناشیا  ياهلد  رد  هچنآ  دـنادیم  سپ  تخرد  نآ  ریز  رد  وت  اـب  دـندرک  تعیب  هک  یتقو  ناـنمؤم  زا  ادـخ  دـش  دونـشوخ  قیقحتب 
(18  ) کیدزن یحتف  ار  ناشیا  داد  شاداپ  ناشیا و  رب  مارآ  داتسرف 

(19  ) رادرک تسرد  بلاغ  ادخ  دشاب  ار و  نآ  دنریگرب  هک  رایسب  ياهتمینغ  و 
ات امـش و  زا  ار  نامدرم  ياهتـسد  تشادزاب  نیا و  ار  امـش  داد  لیجعتب  سپ  ار  اهنآ  دیرادرب  هک  رایـسب  ياهتمینغ  ادـخ  ار  امـش  درک  هدـعو 

(20  ) تسار یهار  ار  امش  دنک  تیاده  نانمؤم و  يارب  یتیآ  دشاب 
(21  ) اناوت زیچ  همه  رب  ادخ  دشاب  اهنآب و  ادخ  هدومن  هطاحا  قیقحتب  اهنآ  رب  هدشن  رداق  هک  رگید ) میانغ  ینعی   ) اهرگید و 

رگا و 
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(22  ) يروای هن  یتسود و  دنتفاییمن  سپ  ار  اهتشپ  دندوب  هدینادرگ  هنیآ  ره  دندش  رفاک  هک  نانآ  امش  اب  دوب  هدرک  رازراک 
(23  ) يرییغت ار  ادخ  روتسد  رم  یباین  زگره  شیپ و  زا  تشذگ  قیقحتب  هک  تسادخ  روتسد 

ناشیا و رب  ار  امش  داد  يزوریف  هکنآ  دعب  زا  هّکم  يداو  رد  ناشیا  زا  ار  امش  ياهتـسد  امـش و  زا  ار  ناشیا  ياهتـسد  تشادزاب  هک  تسوا  و 
(24  ) انیب دینکیم  هچنآب  ادخ  دشاب 

ینادرم هن  رگا  شیاجب و  دسرب  هکنیا  زا  هدش  هتـشاد  زاب  ار  ینابرق  مارحلا و  دجـسم  زا  ار  امـش  دنتـشاد  زاب  دندش و  رفاک  هک  نانآ  دنناشیا 
لخاد ات  یملع  نودب  يراع  ناشیا  زا  امشب  دسریم  سپ  ار  ناشیا  نتشکب  دیدرکیم  لاماپ  هک  ار  ناشیا  دیتخانشیمن  هک  هنمؤم  نانز  نمؤم و 

رپ یتبوقع  ناشیا  زا  دندش  رفاک  هک  ار  نانآ  میدرکیم  باذع  هنیآ  ره  دندوب  هدش  ادج  رگا  دهاوخیم  هک  ار  نآ  شتمحر  رد  ادخ  دـنادرگ 
(25  ) درد

رب شلوـسر و  رب  ار  شمارآ  ادـخ  داتـسرف  ورف  سپ  ّتیلهاـج  بّصعت  بّصعت  ناـشاهلد  رد  دـندش  رفاـک  هک  ناـنآ  دـینادرگ  هک  یماـگنه 
(26  ) اناد يزیچ  همهب  ادخ  دشاب  نآ و  لها  نآب و  رتراوازس  دندوب  يوقت و  هملک  ار  ناشیا  دینادرگ  مزال  ناگدنورگ و 

ادـخ دـشاب  هتـساوخ  رگا  ار  مارحلا  دجـسم  هتبلا  دـش  دـیهاوخ  لـخاد  هنیآ  ره  هک  ّقحب  ار  باوخ  نآ  شلوسرب  ادـخ  دومن  تسار  قیقحتب 
نآ شیپ  زا  دینادرگ  سپ  دیدوب  هتسنادن  ار  هچنآ  دوب  هتسناد  سپ  دیسرتن  نخان  ای  يوم  ناگدننک  هاتوک  ار و  ناتاهرس  ناگدنشارت  نانمیا 

(27  ) کیدزن يزوریف 
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(28  ) دهاش ادخ  دشاب  یفاک  شاهمه و  نید  رب  شدزاس  بلاغ  ات  ّقح  نید  تیاده و  اب  ار  شلوسر  داتسرف  هک  تسوا 
هک  نانآ  تسادخ و  لوسر  هلآ ) هیلع و  هَّللا  یّلص   ) دّمحم

477 ص : نآرق ، همجرت 
يدونشوخ ادخ و  زا  یلّضفت  دنیوج  هک  ناگدننک  دوجس  ناگدننک  عوکر  ار  ناشیا  ینیب  دوخ  هنایم  دننامیحر  نارفاک  رب  دنناتخس  دنیوا  اب 

هتسرون هزبس  دروآرب  هک  یتشک  نوچ  لیجنا  رد  ناشتفـص  ۀیروت و  رد  ناشتفـص  تسنیا  هدجـس  ناشن  زا  تسناشیا  ياهیور  رد  ناشتمالع 
ار نارفاک  ناشیاب  دروآ  مشخب  ات  ار  ناعراز  دروآیم  تفکـشب  هک  شیاهقاس  رب  داتـسیا  سپ  دش  ربطـس  سپ  ار  نآ  درک  يوق  سپ  شکزان 

(29  ) گرزب شاداپ  یشزرمآ و  ناشیا  زا  هتسیاش  ياهراک  دندرک  دندروآ و  نامیا  هک  ار  نانآ  ادخ  هداد  هدعو 

ۀیآ ةرشع  ینامث  یه  ۀّیندم و  تارجحلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) تسا اناد  ياونش  ادخ  هک  یتسردب  ادخ  زا  دیسرتب  شلوسر و  ادخ و  تسد  ود  هنایم  دیریگن  یشیپ  دیدروآ  نامیا  هک  یناسک  نآ  يا 

یخرب نتفگ  دنلب  نوچ  راتفگ  رد  ار  وا  رم  دینکن  باطخ  دنلب  ربمغیپ و  زاوآ  يالاب  ار  ناتاهزاوآ  دیزاسم  دنلب  دـیدروآ  نامیا  هک  نانآ  يا 
(2  ) دینادیمن امش  ناتاهرادرک و  دوش  زیچان  هک  ار  یخرب  رم  امش  زا 

يارب يراکزیهرپ  يارب  ار  ناشاهلد  ادـخ  دومزآ  هک  دـننانآ  ناشیا  ادـخ  لوسر  دزن  ار  ناـشاهزاوآ  دـنزاسیم  تسپ  هک  ناـنآ  هک  یتسردـب 
(3  ) گرزب يدزم  شزرمآ و  تسناشیا 

(4  ) لقعب دنباییمن  ناشیا  رثکا  اههرجح  تشپ  زا  ارت  دننکیم  ادن  هک  نانآ  هک  یتسردب 
دننک ربص  ناشیا  رگا  و 
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(5  ) تسنابرهم هدنزرمآ  ادخ  ناشیا و  يارب  رتهب  دشاب  هنیآ  ره  ناشیاب  ییآ  نوریب  ات 

دیوش سپ  یکتسناد  انب  ار  یهورگ  دیناسر  بیسآ  ادابم  دینک  شیتفت  سپ  يربخ  یقساف  امشب  درآ  رگا  دیدروآ  نامیا  هک  یناسک  نآ  يا 
(6  ) نانامیشپ دیدرک  هچنآ  رب 

بوبحم ادخ  نکیل  دیدوب و  هدش  كاله  هنیآ  ره  رما  زا  يرایـسب  رد  ناتدرکیم  تعاطا  رگا  ادخ  ربمغیپ  تسا  امـش  نایم  رد  هک  دـینادب  و 
هار دنناشیا  اهنآ  ار  ینامرفان  ار و  قسف  ار و  رفک  امـشب  دینادرگ  شوخان  امـش و  ياهلد  رد  ار  نآ  درک  هتـسارآ  ار و  نامیا  امـشب  دـینادرگ 

(7  ) ناگتفای باوص 
(8  ) رادرک تسرد  ياناد  تسادخ  یتمعن و  ادخ و  زا  یلّضفت 

سپ يرگید  رب  ود  نآ  زا  یکی  دـنک  متـس  رگا  سپ  ات  ود  نآ  ناـیم  دـینک  حالـصا  سپ  مه  اـب  دـننک  رازراـک  ناـنمؤم  زا  هورگ  ود  رگا  و 
دینک تلادـع  یتسارب و  ناشنایم  دـینک  حالـصا  سپ  دومن  عوجر  رگا  سپ  ادـخ  رماب  دـیامن  عوجر  ات  دـنکیم  متـس  هکنآ  اب  دـینک  رازراک 

(9  ) ار ناراکتلادع  دراد  تسود  ادخ  هک  یتسردب 
(10  ) دیوش هدرک  تمحر  امش  هک  دشاب  ادخ  زا  دیزیهرپب  ناتناردارب و  نایم  دینک  حالصا  سپ  دنناردارب  نانمؤم  هک  تسین  نیا  زج 

هک دیاش  ینانز  اب  ینانز  هن  ناشیا و  زا  رتهب  دنـشاب  هدوب  هک  دیاش  یموقب  یموق  دنک  ءازهتـسا  هک  دـیابن  دـیدروآ  نامیا  هک  یناسک  نآ  يا 
هورگ نآ  سپ  دنکن  هبوت  هکنآ  نامیا و  زا  دعب  قسف  تسا  یماندب  اهبقلب  دیناوخم  دـب  ار و  ناتاهدوخ  دـینکم  بیع  ناشیا و  زا  رتهب  دنـشاب 

(11  ) ناراکمتس دنناشیا 
تسا و هانگ  نامگ  زا  یضعب  هک  یتسردب  ار  نامگ  زا  يرایسب  دینک  بانتجا  دیدروآ  نامیا  هک  یناسک  نآ  يا 
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سپ هدرم  ار  شردارب  تشوگ  دروـخب  هک  امـش  زا  یکی  درادـیم  تسود  اـیآ  ار  یـضعب  ناتیـضعب  دـینکم  تبیغ  دـینکم و  بوـیع  صّحفت 

(12  ) تسنابرهم ریذپ  هبوت  ادخ  هک  یتسردب  ادخ  زا  دیزیهرپب  ار و  نآ  دیتشاد  شوخان 
هک یتسردب  ار  رگدکی  دیسانشب  ات  اههلیبق  اههبعـش و  ار  امـش  دینادرگ  یّثنؤم و  يرّکذم و  زا  ار  امـش  میدیرفآ  ام  هک  یتسردب  نامدرم  يا 

(13  ) تسا هاگآ  ياناد  ادخ  هک  یتسردب  تسا  امش  رتراکزیهرپ  ادخ  دزن  امش  نیرتیمارگ 
ياهلد رد  نامیا  هدشن  لخاد  زونه  میاهدروآ و  مالـسا  هک  دیئوگب  نکیل  دـیاهدرواین و  نامیا  وگب  میدـیورگ  هک  نانیـشن  هیداب  نآ  دـنتفگ 

(14  ) تسنابرهم هدنزرمآ  ادخ  هک  یتسردب  ار  يزیچ  ناتاهرادرک  زا  ار  امش  دنادرگن  مک  ار  شلوسر  ادخ و  دینک  تعاطا  رگا  امش و 
ادخ هار  رد  ناشاهـسفن  ناشاهلامب و  دندرک  داهج  دندرکن و  ّکش  سپ  شلوسر  ادخب و  دـندیورگ  هک  دـننانآ  نانمؤم  هک  تسین  نیا  زج 

(15  ) نایوگتسار دنناشیا  هورگ  نآ 
(16  ) تسا اناد  زیچ  همهب  ادخ  تسا و  نیمز  رد  هچنآ  اهنامسآ و  رد  هچنآ  دنادیم  ادخ  ناتشیکب و  ار  ادخ  دیهدیم  یهاگآ  ایآ  وگب 

يارب ار  امش  درک  تیاده  هک  امش  رب  دراذگیم  ّتنم  ادخ  هکلب  ار  ناتمالسا  نم  رب  دیراذگم  ّتنم  وگب  دنروآ  مالسا  هک  وت  رب  دنهنیم  ّتنم 
(17  ) نایوگتسار دیتسه  رگا  نامیا 

(18  ) دینکیم هچنآب  تسا  انیب  ادخ  ار و  نیمز  اهنامسآ و  ناهنپ  دنادیم  ادخ  هک  یتسردب 

ۀیآ نوعبرأ  سمخ و  یه  ۀّیّکم و  ةروس ق 

480 ص : نآرق ، همجرت 
نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 

(1  ) راوگرزب نآرقب 
(2  ) بیجع تسیزیچ  نیا  هک  نارفاک  دنتفگ  سپ  ناشیا  زا  هدننک  میب  ار  ناشیا  دمآ  هک  دنتشاد  بجع  هکلب 

(3  ) رود تسا  یتشگزاب  نآ  كاخ  میوشب  میریمب و  نوچ  ایآ 
(4  ) هدنرادهاگن یباتک  تسا  ام  دزن  ناشیا و  زا  نیمز  دنکیم  مک  هچنآ  میاهتسناد  قیقحتب 

(5  ) برطضم يرما  رد  دنناشیا  سپ  ار  ناشیا  دمآ  نوچ  ار  ّقح  دندومن  بیذکت  هکلب 
(6  ) اهفاکش چیه  ار  نآ  رم  تسین  ار و  نآ  میاهتسارآ  ار و  نآ  میاهدرک  انب  هنوگچ  ناشیا  يالاب  نامسآ  يوسب  دیتسیرگنن  سپ  ایآ 

(7  ) هدنیآ شوخ  یفنص  ره  زا  نآ  رد  میدینایور  راوتسا و  ياههوک  نآ  رد  میدنکفا  ار و  نآ  میداد  ششک  نیمز  و 
(8  ) ار هدننک  تشگزاب  هدنب  ره  رم  دنپ  ییانیب و  يارب 

(9  ) هدنوش هدیورد  هناد  اهناتسوب و  نآب  میدینایور  سپ  هدش  هداد  تکرب  ار  بآ  نامسآ  زا  میداتسرف  ورف  و 
(10  ) هتسر مهرد  هفوکش  تسار  نآ  رم  هک  دنلب  يامرخ  تخرد  و 

(11  ) ندمآ نوریب  تسا  نینچمه  ار  هدرم  هدلب  نآب  میدینادرگ  هدنز  ناگدنب و  يارب  يزور 
(12  ) دومث ّسر و  باحصا  حون و  موق  ناشیا  زا  شیپ  دندرک  بیذکت 

(13  ) طول ناردارب  نوعرف و  داع و  و 
(14  ) مدیعو دش  مزال  سپ  ار  نالوسر  دندومن  بیذکت  یگمه  عّبت  موق  هکیا و  باحصا  و 

(15  ) ون ندیرفآ  زا  دنّکش  رد  ناشیا  هکلب  تسخن  ندیرفآب  میدش  ناوتان  سپ  ایآ 
واب میرتکیدزن  ام  شسفن و  نآب  دنکیم  هسوسو  ار  هچنآ  مینادیم  ار و  ناسنا  میدیرفآ  قیقحتب  و 
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481 ص : نآرق ، همجرت 
(16  ) ندرگ گر  زا 

(17  ) هتسشن پچ  زا  تسار و  زا  هک  هدنریگارف  ود  نآ  دنریگارف  هک  یماگنه 
(18  ) هدامآ ینابهگن  تسوا  دزن  هک  زج  ینخس  چیه  نهد  زا  دنکفین  نوریب 
(19  ) یتخیرگیم نآ  زا  هک  يدوب  هچنآ  تسنیا  ّقحب  گرم  یشوهیب  دمآ  و 

(20  ) دیعو زور  تسنیا  روص  رد  دش  هدیمد  و 
(21  ) يدهاش هدننار و  تسوا  اب  یسفن  ره  دمآ  و 

(22  ) تسا زیت  زورما  تاهدید  سپ  ارت  هدرپ  وت  زا  میتخادنارب  سپ  نیا  زا  يربخیب  رد  يدوب  قیقحتب 
(23  ) تسا هدامآ  نم  دزن  هچنآ  تسنیا  شقیفر  تفگ  و 

(24  ) هدننک دانع  ساپسان  ره  مّنهج  رد  دیزادنیب 
(25  ) ار هدنروآ  کش  هدننک  يّدعت  ار  ریخ  رم  هدننک  عنم 

(26  ) تخس باذع  رد  شدیزادنیب  سپ  رگید  یهلا  ادخ  اب  دینادرگ  هکنآ 
(27  ) رود یهارمگ  رد  دوب  نکیل  ار و  وا  مدرکن  یغاط  ام  راگدرورپ  شقیفر  تفگ 

(28  ) ار دیعو  امش  يوسب  مداتسرف  شیپ  قیقحتب  نم و  دزن  دینکم  عازن  تفگ 
(29  ) ار ناگدنب  رم  راکمتس  نم  متسین  نم و  دزن  نخس  دوشیمن  هداد  رییغت 

(30  ) تسه یتدایز  چیه  ایآ  دیوگ  يدش و  رپ  ایآ  ار  خزود  رم  میئوگ  هک  يزور 
(31  ) رود هن  ناراکزیهرپ  يارب  تشهب  دش  هدرک  کیدزن  و 

(32  ) هدنرادهاگن هدننک  تشگزاب  ره  يارب  دیدشیم  هدرک  هدعو  هچنآ  تسنیا 
(33  ) هدنیامن تشگزاب  یلد  اب  دمآ  یناهنپ و  هب  هدنشخب  يادخ  زا  دیسرت  هکنآ 

(34  ) ینادواج زور  تسنیا  یتمالسب  تشهب  رد  دیوش  لخاد 
(35  ) یتدایز تسا  ام  دزن  نآ و  رد  دنهاوخ  هچنآ  تسارناشیا  رم 

ناشیا  زا  شیپ  میدینادرگ  كاله  رایسب  و 
482 ص : نآرق ، همجرت 

(36  ) یهاگزیرگ دوب  چیه  ایآ  اهدلب  رد  دنتخادنا  هار  سپ  تّوق  رد  ناشیا  زا  دندوب  رتتخس  اهنآ  هک  ینرق  زا 
(37  ) دهاش دشاب  وا  شوگ و  تخادنا  ای  یلد  ار  وا  رم  دشاب  هکنآ  يارب  تسیدنپ  هنیآ  ره  نیا  رد  هک  یتسردب 

(38  ) یبعت چیه  ار  ام  درکن  ّسم  زور و  شش  رد  تساتود  نآ  نایم  هچنآ  ار و  نیمز  اهنامسآ و  میدیرفآ  قیقحتب  و 
(39  ) بورغ زا  شیپ  باتفآ و  عولط  زا  شیپ  تراگدرورپ  شیاتسب  نک  حیبست  دنیوگیم و  هچنآ  رب  نک  ربص  سپ 

(40  ) دوجس ياهبقع  ار و  وا  نک  حیبست  سپ  بش  زا  و 
(41  ) کیدزن ییاج  زا  هدننک  ادن  دنکیم  ادن  هک  يزور  ونشب  و 

(42  ) ندمآ نوریب  زور  تسنآ  یتسارب  ار  دایرف  دنونشیم  هک  يزور 
(43  ) تشگزاب تسا  ام  يوسب  میناریمیم و  مینکیم و  هدنز  ام  هک  یتسردب 

(44  ) ناسآ ام  يارب  تسیرشح  نآ  ناگدنباتش  ناشیا  زا  نیمز  دروخ  فاکش  هک  يزور 
(45  ) نم دیعو  زا  دسرتیم  هک  یسک  نآرقب  هد  دنپ  سپ  هدنراد  ّطلست  ناشیا  رب  وت  یتسین  دنیوگیم و  هچنآ  میرتاناد  ام 
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ۀیآ نوتس  یه  ۀّیّکم و  تایراّذلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) یندرک هدنکارپ  ناگدننک  هدنکارپب 

(2  ) ار راب  ناگدنرادرب  سپ 
(3  ) یناسآب ناگدنور  سپ 

(4  ) ار رما  ناگدننک  تمسق  سپ 
(5  ) تستسار هنیآ  ره  دیوشیم  هداد  هدعو  هچنآ  هک  یتسردب  هک 

(6  ) تسعقاو هنیآ  ره  نید  هک  یتسردب  و 
(7  ) اههار ای  اهتنیز  بحاص  نامسآب 

هنیآ  ره  دیئامش  هک  یتسردب  هک 
483 ص : نآرق ، همجرت 
(8  ) فلتخم يراتفگ  رد 

(9  ) دش هدینادرگرب  هکنآ  وا  زا  دوشیم  هدینادرگرب 
(10  ) نایوگغورد دندش  هتشک 

(11  ) ناربخیب لهج  یگتفر  ورف  رد  دنناشیا  هک  ینانآ 
(12  ) ازج زور  دشاب  یک  هک  دنسرپیم 

(13  ) دنوشیم هدرک  باذع  شتآ  رب  ناشیا  هک  يزور 
(14  ) دیتساوخیم باتشب  ار  نآ  امش  دیدوب  هک  تسا  نیا  ار  ناتباذع  دیشچب 

(15  ) دنااهراس همشچ  اهغاب و  رد  ناراکزیهرپ  هک  یتسردب 
(16  ) ناراکوکین نآ  زا  شیپ  دندوب  ناشیا  هک  ناشراگدرورپ  ار  ناشیا  داد  هچنآ  ناگدنریگ  ارف 

(17  ) دندرکیم باوخ  بش  زا  یکدنا  هک  دندوب 
(18  ) دنتساوخیم شزرمآ  ناشیا  اهرحس  رد  و 

(19  ) مورحم هدننک و  لاؤس  يارب  هرهب  ناشلاوما  رد  دوب  و 
(20  ) ناگدننک نیقی  يارب  تسا  اهتیآ  نیمز  رد  و 

(21  ) دینیبیمن سپ  ایآ  ناتاهدوخ  رد  و 
(22  ) دیوشیم هدرک  هدعو  هچنآ  امش و  يزور  تسنامسآ  رد  و 

(23  ) دییوگیم نخس  امش  هکنآ  لثم  تسا  قح  هنیآ  ره  نآ  هک  نیمز  نامسآ و  راگدرورپب  سپ 
(24  ) ناگتشاد یمارگ  میهاربا  نانامهم  تیاکح  ارت  دمآ  ایآ 

(25  ) ناگتخانشان یهورگ  مالس  تفگ  امالس  دنتفگ  سپ  وا  رب  دندش  لخاد  هک  یماگنه 
(26  ) هبرف هلاسوگ  دروآ  سپ  شناسک  يوسب  تفر  یناهن  سپ 
(27  ) دنروخیمن ایآ  تفگ  ناشیاب  ار  نآ  تخاس  کیدزن  سپ 

(28  ) اناد يرسپ  هب  ار  وا  دنداد  هدژم  سرتم و  دنتفگ  یسرت  ناشیا  زا  یناهن  تشادرب  سپ 
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(29  ) ماهدنیازان ینز  ریپ  تفگ  شیورب و  دز  سپ  دایرف  رد  شنز  درک  عورش  سپ 
(30  ) اناد راکتسرد  تسوا  هک  تراگدرورپ  هدومرف  نینچمه  دنتفگ 

(31  ) ناگدش هداتسرف  يا  امش  راک  تسیچ  سپ  تفگ 
484 ص : نآرق ، همجرت 

(32  ) ناراکهانگ یهورگب  میدش  هداتسرف  ام  هک  یتسردب  دنتفگ 
(33  ) لک زا  یگنس  ناشیا  رب  میتسرف  ات 

(34  ) ناراکفارسا يارب  تراگدرورپ  دزن  هدش  هدرک  ناشن 
(35  ) نانمؤم زا  نآ  رد  دوب  هکنآ  میدرک  نوریب  سپ 

(36  ) ناناملسم زا  هناخ  زج  نآ  رد  میتفاین  سپ 
(37  ) درد رپ  باذع  زا  دنسرتیم  هک  نانآ  يارب  زا  یتمالع  نآ  رد  میتشاذگاو  و 
(38  ) حضاو تّجح  اب  نوعرف  يوسب  ار  وا  میداتسرف  هک  یماگنه  یسوم  رد  و 

(39  ) هناوید ای  تسا  رگوداج  تفگ  شیوسکیب و  دیدرگ  سپ 
(40  ) هدنروآ تمالم  دوب  وا  ایرد و  رد  ار  ناشیا  میتخادنا  سپ  ار  شیاهرکشل  ار و  وا  میتفرگ  سپ 

(41  ) عفن یب  داب  ناشیا  رب  میداتسرف  هک  یماگنه  داع  رد  و 
(42  ) هدش هزیر  هزیر  هدیسوپ  نوچ  شدینادرگیم  هک  رگم  نآ  رب  تشذگیم  هک  ار  زیچ  چیه  تشاذگیمن 

(43  ) یتقو ات  دیروخ  رب  هک  ار  ناشیا  رم  دش  هتفگ  هک  یماگنه  دومث  رد  و 
(44  ) دنتسیرگنیم ناشیا  هقعاص و  ناشتفرگ  سپ  ناشراگدرورپ  نامرف  زا  دندیشک  رس  سپ 

(45  ) ناگدنشک ماقتنا  دندوبن  ینتساخرب و  چیه  دنتسناوتن  سپ 
(46  ) نامرف زا  ناگتفر  نوریب  یهورگ  دندوب  ناشیا  هک  یتسردب  شیپ  زا  حون  موق  و 

(47  ) ناگدنهد تعسو  میئام  هک  یتسردب  تّوقب و  شمیدرک  انب  نامسآ  و 
(48  ) میناگدننارتسگ بوخ  سپ  ار  نآ  میدرتسگ  نیمز  و 

(49  ) دیریگ دنپ  امش  هک  دشاب  فنص  ود  میدیرفآ  يزیچ  ره  زا  و 
(50  ) مراکشآ هدننک  میب  وا  زا  ار  امش  رم  نم  هک  یتسردب  ادخ  يوسب  دیزیرگب  سپ 

(51  ) مراکشآ هدننک  میب  وا  زا  ار  امش  رم  نم  هک  یتسردب  رگید  یهلا  ادخ  اب  دینادرگم  و 
(52  ) هناوید ای  تسا  رگوداج  دنتفگ  رگم  یلوسر  چیه  دندوب  ناشیا  زا  شیپ  هکنانآ  هب  دماین  نینچمه 

485 ص : نآرق ، همجرت 
(53  ) ناور هدایز  یهورگ  دنناشیا  هکلب  نآب  دندرک  رگدکی  ّتیصو  ایآ 

(54  ) هدش هدرک  تمالم  وت  یشابن  سپ  ناشیا  زا  نک  ضارعا  سپ 
(55  ) ار نانمؤم  دهدیم  دوس  دنپ  هک  یتسردب  هد  دنپ  و 

(56  ) ارم دنسانشب  ای  ارم  دنتسرپب  هکنآ  يارب  رگم  ار  سنا  ّنج و  میدیرفاین  و 
(57  ) ارم دننک  ماعطا  هک  مهاوخیمن  يزور و  چیه  ناشیا  زا  مهاوخیمن 

(58  ) يوق تّوق  بحاص  هدنهد  يزور  تسوا  ادخ  هک  یتسردب 
(59  ) نم زا  دنهاوخ  باتشب  هک  دیابن  سپ  ناشنارای  بیصن  دننام  تسا  بیصن  دندرک  ملظ  هک  ار  نانآ  رم  هک  یتسردب  سپ 
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(60  ) دنوشیم هداد  هدعو  هک  ناشزور  زا  دندش  رفاک  هک  نانآ  رب  ياو  سپ 

ۀیآ نوعبرأ  عست و  یه  ۀّیّکم و  روّطلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) روطب مسق 

(2  ) هدش هتشون  باتک  و 
(3  ) هدش هدوشگ  یتسوپ  رد  ای  یقرو  رد 

(4  ) رومعم تیب  و 
(5  ) هدش هتشارفا  رب  دنلب  فقس  و 

(6  ) هتخورفا رب  ای  رپ  يایرد  و 
(7  ) تسین دش  عقاو  هنیآ  ره  وت  راگدرورپ  باذع  هک  یتسردب 

(8  ) هدننک عفد  زا  ار  وا  رم  دشابن 
(9  ) یندز جوم  نامسآ  دنز  جوم  نامسآ  دنز  جوم  هک  يزور 

(10  ) یندش ناور  اههوک  دنوش  ناور  و 
(11  ) یناگدننک بیذکت  رب  نینچ  يزور  ياو  سپ 

(12  ) دننکیم يزاب  هک  يوگتفگ  رد  دنناشیا  هک 
(13  ) ینتخادنا خزود  شتآ  رد  دنوش  هتخادنا  رجزب  هک  يزور 

(14  ) دیدرکیم بیذکت  ار  نآ  دیدوب  هک  یشتآ  تسنیا 
(15  ) دینیبیمن امش  ای  نیا  تسا  رحس  سپ  ایآ 

ار هچنآ  رگم  دیوشیمن  هداد  ازج  امش  رب  تسناسکی  دینکن  ربص  ای  دینک  ربص  هاوخ  سپ  نآ  رد  دیروآ  رد 
486 ص : نآرق ، همجرت 

(16  ) دیدرکیم هک  دیدوب 
(17  ) دنایتمعن یتشهب و  رد  ناراکزیهرپ  هک  یتسردب 

(18  ) خزود باذع  زا  ناشراگدرورپ  ناشتشادهاگن  ناشراگدرورپ و  ار  ناشیا  داد  هچنآب  نامّعنتم 
(19  ) دیدرکیم هک  دیدوب  هچنآب  اراوگ  دیماشایب  دیروخب و 

(20  ) مشچ خارف  ناروح  اب  ار  ناشیا  مینادرگ  تفج  هتسویپ و  مهب  ياهریرس  رب  ناگدز  هیکت 
زا ار  ناشیا  میدـینادرگن  مک  ار و  ناشدالوا  ناـشیاب  میناـسریم  رد  ناـمیاب  ناـشدالوا  ار  ناـشیا  دـندش  وریپ  دـندروآ و  ناـمیا  هک  ناـنآ  و 

(21  ) تسا ورگ  رد  هدرک  هچنآب  يدرم  ره  يزیچ  چیه  ناشرادرک 
(22  ) دنراد شهاوخ  هچنآ  زا  تشوگ  هویم و  ار  ناشیا  مینکیم  اطع  هدایز  و 

(23  ) ندرک هانگ  هن  تسنآ و  رد  يوغل  هن  هک  یماج  اجنآ  رد  مه  زا  دنریگیم 
(24  ) دناهتشادهگن رتاس  رد  دیراورم  اهنآ  هک  ایوگ  تسار  اهنآ  رم  هک  نامالغ  ناشیا  رب  دنکیم  شدرگ  و 

(25  ) رگیدکی زا  دنسرپیم  یضعب  رب  ناشیضعب  دندروآ  ور  و 
(26  ) ناگدنسرت نامناسک  رد  رتشیپ  میدوب  ام  هک  یتسردب  دنتفگیم 
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(27  ) هدننک ذوفن  شتآ  باذع  زا  ار  ام  تشادهاگن  ام و  رب  ادخ  داهن  ّتنم  سپ 
(28  ) نابرهم هدننک  یکین  تسوا  وا  هک  یتسردب  ار  وا  میدناوخیم  هک  شیپ  زا  میدوب  ام  هک  یتسردب 

(29  ) هناوید هن  یحو و  نودب  يوگ  بیغ  تراگدرورپ  تمعنب  وت  یتسین  سپ  هد  دنپ  سپ 
(30  ) ار راگزور  هثداح  واب  میربیم  راظتنا  هک  تسیرعاش  دنیوگیم  هکلب 

(31  ) منارظتنم زا  امش  اب  نم  هک  یتسردب  سپ  دیشاب  رظتنم  وگب 
(32  ) ناور هدایز  یهورگ  دنناشیا  ای  نیاب  ناشاهدرخ  ار  ناشیا  دینکیم  رما  ای 

(33  ) دندروآیمن نامیا  هکلب  ار  نآ  تفاب  رب  دنیوگیم  ای 
(34  ) نایوگتسار دنتسه  رگا  نآ  دننام  یمالک  دنروایب  دیاب  سپ 

(35  ) ناگدننیرفآ دنناشیا  ای  يزیچ  ریغ  زا  دندش  هدیرفآ  ایآ 
دندیرفآ ای 

487 ص : نآرق ، همجرت 
(36  ) دننکیمن نیقی  هکلب  ار  نیمز  اهنامسآ و 

(37  ) ناگدنراد ّطلست  دنناشیا  ای  وت  راگدرورپ  ياهنیزخ  تسناشیا  دزن  ای 
(38  ) حضاو یتّجح  ناشیا  هدنونش  دروایب  هک  دیاب  سپ  نآ  رد  دننکیم  شوگ  هک  ینابدرن  تسارناشیا  رم  ای 

(39  ) نارسپ تسار  امش  رم  نارتخد و  تسار  وا  رم  ای 
(40  ) ناراب نارگ  ناوات  مازتلا  زا  دنناشیا  سپ  يدزم  ناشیا  زا  یهاوخیم  ای 

(41  ) دنسیونیم ناشیا  سپ  بیغ  تسناشیا  دزن  ای 
(42  ) ناگدش هدرک  رکم  دنناشیا  دندش  رفاک  هک  نانآ  سپ  يرکم  دنراد  هدارا  ای 
(43  ) دنروآیم كرش  هچنآ  زا  ادخ  تسا  هّزنم  ادخ  زج  یهلا  تسا  ار  ناشیا  رم  ای 

(44  ) هتسشن مه  رب  تسیربا  دنیوگ  هدنیآ  دورف  نامسآ  زا  هراپ  دننیب  رگا  و 
(45  ) هقعاصب دنوش  هدینادرگ  كاله  نآ  رد  هک  ار  ناشزور  دننک  تاقالم  ات  ار  ناشیا  راذگاو  سپ 

(46  ) دنوش هدرک  يرای  ناشیا  هن  ار و  يزیچ  ناشرکم  ناشیا  زا  دنکن  تیافک  هک  يزور 
(47  ) دننادیمن ناشیا  رثکا  نکیل  نآ و  زا  شیپ  تسیباذع  دندرک  متس  هک  اهنآ  يارب  هک  یتسردب  و 

(48  ) يزیخیم رب  هک  یتقو  تراگدرورپ  شیاتسب  نک  حیبست  ام و  تیانع  نیعب  ییوت  سپ  ار  تراگدرورپ  مکح  رم  نک  ربص  و 
(49  ) اههراتس ندرک  تشپ  رد  شیوگ و  حیبست  سپ  بش  زا  و 

ۀیآ نوّتس  ناتنثا و  یه  ۀّیّکم و  مجّنلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) دیآ رب  ای  دوش  ورف  نوچ  هراتسب  مسق 

(2  ) تفرن لطاب  هارب  امش و  بحاص  دشن  هارمگ 
(3  ) سفن شهاوخ  زا  دنکیمن  نخس  و 

رگم نآ  تسین 
488 ص : نآرق ، همجرت 
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(4  ) دوشیم هدرک  یحو  هک  یحو 
(5  ) ياوق تخس  ار  وا  تخومآ 

(6  ) داتسیا تسار  سپ  ییاناوت  بحاص 
(7  ) رترب قفا  رب  دوب  وا  و 

(8  ) دومن عضاوت  ای  دش  کیدزن  سپ  دمآ  کیدزن  سپ 
(9  ) رتکیدزن ای  نامک  ود  ردق  دوب  سپ 

(10  ) درک یحو  هچنآ  شاهدنب  هب  درک  یحو  سپ 
(11  ) دیدیم ار  هچنآ  لد  درکن  بیذکت 

(12  ) دیدیم هچنآ  رب  وا  اب  دینکیم  هلداجم  سپ  ایآ 
(13  ) رگید راب  شدید  هک  قیقحتب  و 

(14  ) یهتنملا ةردس  دزن 
(15  ) هاگمارآ تشهب  تسنآ  دزن  هک 

(16  ) دیشوپ هچنآ  ار  هردس  دیشوپ  هک  یماگنه 
(17  ) دومنن ّدح  زا  زواجت  مشچ و  یبناجب  دیدرگن 

(18  ) گرزب دوب  هک  شراگدرورپ  ياهتیآ  زا  دید  قیقحتب 
(19  ) يّزع تال و  زا  دیهد  ربخ  سپ 
(20  ) تسا رگید  هک  یمّیس  تانم  و 

(21  ) ّثنؤم تسار  وا  رم  رّکذم و  تسار  امش  رم  ایآ 
(22  ) تلادع فلاخم  تسا  یندرک  شخب  نونکا  نیا 

ار هچنآ  ار و  نامک  رگم  دننکیمن  يوریپ  یتّجح  چیه  نآب  ادخ  داتسرفن  ورف  ناتناردپ  امش و  ار  اهنآ  دیدرک  مان  هک  ییاهمان  زج  نآ  تسین 
(23  ) تیاده ناشراگدرورپ  زا  ار  ناشیا  دمآ  قیقحتب  ناشاهسفن و  دراد  شهاوخ 

(24  ) دنکیم وزرآ  هچنآ  تسار  ناسنا  رم  ای 
(25  ) ناهجنیا ناهج و  نآ  تسار  ادخ  رم  سپ 

هک یـسک  يارب  ادخ  دـهد  نذا  هکنآ  دـعب  زا  رگم  يزیچ  ناشندرک  تعافـش  دـنکیمن  تیافک  هک  تسا  اهنامـسآ  رد  هتـشرف  زا  يرایـسب  و 
(26  ) دشاب دونشوخ  دهاوخ و 

(27  ) ّثنؤم نداهن  مان  ار  هکئالم  دنهنیم  مان  هنیآ  ره  ترخآب  دنروآیمن  نامیا  هک  نانآ  هک  یتسردب 
(28  ) ار يزیچ  ّقح  زا  دنکیمن  تیافک  نامگ  هک  یتسردب  ار و  نامگ  رگم  دینکیمن  يوریپ  یشناد  چیه  نآب  ار  ناشیا  رم  تسین  و 

دنادرگ يور  هکنآ  زا  نک  ضارعا  سپ 
489 ص : نآرق ، همجرت 

(29  ) ار ایند  یناگدنز  زج  تساوخن  ام و  رکذ  زا 
تیادـه هکنآب  تسا  رتاناد  وا  شهار و  زا  دـشمگ  هکنآب  تسا  رتاناد  وا  وت  راگدرورپ  هک  یتسردـب  شناد  زا  ناشن  دیـسر  ياـهتنم  تسنآ 

(30  ) تفای
هک ار  نانآ  دهد  ازج  دـندرک و  هچنآب  دـندرک  يدـب  هک  ار  نانآ  دـهد  ازج  ات  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  تسار  ادـخ  رم  و 
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(31  ) یبوخب دندرک  یبوخ 
تسا رتاناد  وا  تسا  یشزرمآ  خارف  وت  راگدرورپ  هک  یتسردب  هریغص  رگم  تشز  ياهراک  هانگ و  ياههریبک  زا  دنیامنیم  بانتجا  هک  نانآ 

دیرامـشم كاپ  سپ  ناـتناردام  ياهمکـش  رد  محر  لاـفطا  دـیدوب  امـش  هک  یماـگنه  نیمز و  زا  ار  امـش  دروآ  دـیدپ  هک  یماـگنه  امـشب 
(32  ) دش راکزیهرپ  هکنآب  تسا  رتاناد  وا  ار  ناتاهسفن 

(33  ) دش نادرگ  يور  هک  ار  یسک  يدید  سپ  ایآ 
(34  ) دومن كاسما  یکدنا و  داد  و 

(35  ) دنیبیم وا  سپ  بیغ  ملع  تسوا  دزن  ایآ 
(36  ) تسا یسوم  ياههفیحص  رد  هچنآب  دشن  هدرک  ربخ  ایآ 

(37  ) درک ادا  مامت  هک  میهاربا  و 
(38  ) ار يرگید  هانگ  راب  هدنراد  رب  درادن  رب  هک 

(39  ) دومن ششوک  هچنآ  زج  ار  ناسنا  رم  تسین  هکنآ  و 
(40  ) دش دهاوخ  هدید  يدوزب  شیعس  هکنآ  و 

(41  ) رتمامت يازج  نآ  رب  هداد  ازج  سپ 
(42  ) اهراک تیاهن  تسا  وت  راگدرورپ  يوسب  هکنآ  و 

(43  ) دینایرگ دینادنخ و  وا  هک  یتسردب  هکنآ  و 
(44  ) دینادرگ هدنز  دیناریم و  وا  هکنآ  و 

(45  ) ّثنؤم رّکذم و  فنص  ود  دیرفآ  وا  هکنآ  و 
(46  ) دش هتخیر  نوچ  هفطن  زا 

(47  ) رگید یندرک  دیدپ  تسوا  رب  هکنآ  و 
(48  ) داد هیامرس  دینادرگ و  ینغ  وا  هکنآ  و 

(49  ) يرعش هراتس  راگدرورپ  تسوا  و 
(50  ) ار نیتسخن  داع  دینادرگ  كاله  وا  هکنآ  و 

(51  ) تشاذگن یقاب  سپ  ار  دومث  و 
موق  و 

490 ص : نآرق ، همجرت 
(52  ) رتیغاط رتراکمتس و  ناشیا  دندوب  ناشیا  هک  یتسردب  شیپ  زا  ار  حون 

(53  ) دنکفا ورف  طول ) موق  ياهرهش   ) ار اههدش  ربز  ریز و  و 
(54  ) دیناشوپ هچنآ  ار  نآ  دیناشوپ  سپ 

(55  ) يرآیم ّکش  تراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 
(56  ) نیتسخن ناگدننک  میب  سنج  زا  تسیا  هدننک  میب  نیا 

(57  ) هدنوش کیدزن  نآ  دش  کیدزن 
(58  ) هدننک عفد  ادخ  ریغ  زا  ار  وا  رم  تسین 
(59  ) دینکیم بّجعت  نخس  نیا  زا  سپ  ایآ 
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(60  ) دییرگیمن دیدنخیم و  و 
(61  ) نالفاغ دیئامش  و 

(62  ) دیتسرپب ار و  يادخ  رم  دینک  هدجس  سپ 

ۀیآ نوسمخ  سمخ و  یه  ۀّیّکم و  رمقلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) هام دروخ  فاکش  تمایق و  دش  کیدزن 

(2  ) یگشیمه تسیرحس  دنیوگ  دننادرگ و  يور  یتیآ  دننیب  رگا  و 
(3  ) تسا هدنریگ  رارق  يرما  ره  ار و  ناشاهشهاوخ  دندش  وریپ  دندرک و  بیذکت  و 

(4  ) ندش رجزنم  تسنآ  رد  هچنآ  رابخا  زا  ار  ناشیا  دمآ  قیقحتب  و 
(5  ) نداد میب  دهدن  دوس  سپ  لماک  تسا  یتمکح 

(6  ) هتشاد شوخان  يزیچ  يوسب  هدنناوخ  دناوخیم  هک  يزور  ناشیا  زا  نک  ضارعا  سپ 
(7  ) هدنکارپ خلم  دنناشیا  ایوگ  اهربق  زا  دنیآ  نوریب  ناشاهمشچ  اهتفر  ورف 

(8  ) راوشد تسا  يزور  نیا  هک  نارفاک  دنیوگ  هدنناوخ  نآ  يوسب  ناگدنور  باتشب 
(9  ) دش هدرک  رجز  تسیا و  هناوید  دنتفگ  ار و  ام  هدنب  دندرک  بیذکت  سپ  حون  موق  ناشیا  زا  شیپ  دندرک  بیذکت 

(10  ) شکب ماقتنا  سپ  مبولغم  نم  هک  یتسردب  ار  شراگدرورپ  دناوخ  سپ 
(11  ) هدنزیر تخس  یبآب  ار  نامسآ  ياهرد  میدوشگ  سپ 

نیمز  زا  میدرک  ناور  و 
491 ص : نآرق ، همجرت 

(12  ) دوب هدش  هداد  رارق  قیقحتب  هک  يراک  رب  بآ  تسویپ  مهب  سپ  اههمشچ 
(13  ) ییاهخیم ییاههتخت و  بحاص  رب  ار  نآ  میتشادرب  و 

(14  ) هدش هدرک  راکنا  دوب  هک  یسک  يارب  ازج  ام  تشادهاگنب  تفریم  هک 
(15  ) هدنریگ دنپ  چیه  تسه  ایآ  سپ  یتیآ  ار  نآ  میتشاذگ  تقیقحب  و 

(16  ) منداد میب  مباذع و  دوب  هنوگچ  سپ 
(17  ) هدنریگ دنپ  چیه  تسه  ایآ  سپ  دنپ  يارب  ار  نآرق  میدرک  ناسآ  قیقحتب  و 

(18  ) منداد میب  مباذع و  دوب  هنوگچ  سپ  داح  دندومن  بیذکت 
(19  ) هدنراد رارمتسا  یموش  يزور  رد  شورخ  رپ  يداب  ناشیا  رب  میداتسرف  ام  هک  یتسردب 

(20  ) هدش هدنکرب  دندوب  امرخ  تخرد  ياهنت  ناشیا  ایوگ  هک  ار  مدرم  دوبریم  هک 
(21  ) منداد میب  مباذع و  دوب  هنوگچ  سپ 

(22  ) هدنریگ دنپ  چیه  تسه  ایآ  سپ  دنپ  يارب  زا  ار  نآرق  میدرک  ناسآ  قیقحتب  و 
(23  ) ار ناگدننک  میب  دومث  دندرک  بیذکت 

(24  ) میشتآ یهارمگ و  رد  هنیآ  ره  هاگ  نآ  ام  هک  یتسردب  ار  وا  مینک  يوریپ  اهنت  تسا  ام  سنج  هک  ار  یمدآ  ایآ  دنتفگ  سپ 
(25  ) دنسپان تسیئوگغورد  وا  هکلب  ام  نایم  زا  وا  رب  رکذ  دش  هدنکفا  ایآ 
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(26  ) دنسپان يوگغورد  تسیک  هک  ادرف  تسناد  دنهاوخ  يدوزب 
(27  ) نک ربص  ار و  ناشیا  شاب  هار  رد  مشچ  سپ  ار  ناشیا  رم  هنتف  ار  هقان  میداتسرف  ام  هک  یتسردب 

(28  ) تسا هدش  هدرک  رضاح  یبآ  هّصح  ره  ناشنایم  تسا  تمسق  بآ  هک  ار  ناشیا  نک  هاگآ  و 
(29  ) درک یپ  سپ  ار  دوخ  ریشمش  تفرگب  سپ  ار  ناشرای  دندناوخ  سپ 

(30  ) منداد میب  مباذع و  دوب  هنوگچ  سپ 
(31  ) هتخیر مهرد  کشخ  تخرد  دننام  دنتشگ  سپ  دحاو  يدایرف  ناشیا  رب  میداتسرف  ام  هک  یتسردب 

(32  ) هدنریگ دنپ  چیه  تسه  ایآ  سپ  دنپ  يارب  زا  ار  نآرق  میدرک  ناسآ  قیقحتب  و 
(33  ) ار ناگدنهد  میب  طول  موق  دندرک  بیذکت 

طول لآ  زج  شاپ  هزیرگنس  داب  دنت  ناشیا  رب  هک  یتسردب 
492 ص : نآرق ، همجرت 

(34  ) رحسب ناشمیداد  تاجن  هک 
(35  ) دومن يرازگ  رکش  هک  ار  یسک  میهدیم  شاداپ  نینچمه  ام  دزن  زا  یتمعن 

(36  ) دندشیم هداد  میب  اهنآب  هچنآب  دندومن  هلداجم  سپ  ام  تفرگ  زا  ناشدیناسرت  تقیقحب  و 
(37  ) ار منداد  میب  ار و  مباذع  دیشچب  سپ  ناشاهمشچ  میدرک  وحم  سپ  شیاهنامهم  زا  ار  وا  دندش  ماک  يایوج  قیقحتب  و 

(38  ) رارق رب  یباذع  زور  لّوا  ار  ناشیا  دمآ  قیقحتب  و 
(39  ) ار منداد  میب  ار و  مباذع  دیشچب  سپ 

(40  ) هدنریگ دنپ  چیه  تسه  ایآ  سپ  دنپ  يارب  ار  نآرق  میدینادرگ  ناسآ  قیقحتب  و 
(41  ) دوشیم هدرک  راذنا  نآب  هچنآ  ار  نوعرف  لآ  دمآ  تقیقحب  و 

(42  ) اناوت یبلاغ  نتفرگ  ار  ناشیا  میتفرگ  سپ  شاهمه  ار  ام  ياهتیآ  دندرک  بیذکت 
(43  ) اهباتک رد  همان  ناما  تسار  امش  رم  ای  نانیا  زا  دنرتهب  امش  نارفاک  ایآ 

(44  ) ناگدنشک ماقتنا  میمهاب  ام  دنیوگیم  ای 
(45  ) دنوش هدینادرگرب  عمج و  نآ  دنوش  هداد  تمیزه  هک  دشاب  دوز 

(46  ) رتخلت ریزگان و  هّیلب  رد  تخس  تمایق  ناشیا و  هاگهدعو  تستمایق  هکلب 
(47  ) دننازوس ياهشتآ  یهارمگ و  رد  ناراکهانگ  هک  یتسردب 

(48  ) ار خزود  ندرک  ّسم  دیشچب  ناشاهیور  رب  شتآ  رد  دنوشیم  هدیشک  هک  يزور 
(49  ) هزادناب ار  نآ  میدیرفآ  يزیچ  ره  ام  هک  یتسردب 

(50  ) باتشب مشچب  نتسیرگن  نوچ  يدحاو  رگم  ام  رما  تسین  و 
(51  ) هدنریگ دنپ  چیه  تسه  ایآ  سپ  ار  امش  لاثما  میدرک  كاله  قیقحتب  و 

(52  ) تساهباتک رد  ار  نآ  دندرک  هک  يزیچ  ره  و 
(53  ) تسا هدش  هتشون  ریبک  ریغص و  ره  و 

(54  ) دنطاسبنا اهتشهب و  رد  ناراکزیهرپ  هک  یتسردب 
(55  ) اناوت یهاشداپ  دزن  هدیدنسپ  یسلجم  رد 

ۀیآ نوعبس  نامث و  یه  ۀّیّکم و  هرکذ  ّلج  نمحّرلا  ةروس 
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ۀیآ نوعبس  نامث و  یه  ۀّیّکم و  هرکذ  ّلج  نمحّرلا  ةروس 

 493 ص : نآرق ، همجرت 
نآرق 517  همجرت 

493 ص : نآرق ، همجرت 
نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 

(1  ) هدنیاشخب يادخ 
(2  ) ار نآرق  داد  میلعت 

(3  ) ار ناسنا  دیرفآ 
(4  ) ار نایب  شدینازومآ 

(5  ) دنباسحب هام  باتفآ و 
(6  ) دننکیم دوجس  هایگ  ای  تخرد  هراتس و  و 

(7  ) ار وزارت  داد  رارق  شدینادرگ و  دنلب  نامسآ  و 
(8  ) تلادع ای  نازیم  رد  دینکن  يّدعت  هک 

(9  ) ار نازیم  دینکن  مک  لدعب و  ار  ندیجنس  دیراد  اپ  رب  و 
(10  ) نامدرم يارب  شدرتسگورف  نیمز  و 

(11  ) هشوخ ياهفالغ  بحاص  امرخ  تخرد  هویم و  تسنآ  رد 
(12  ) يوبشوخ ینتسر  گرب و  بحاص  هناد  و 

(13  ) دینکیم بیذکت  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  کی  مادکب  سپ 
(14  ) هتخپ لافس  دننام  هدیکشخ  لگ  زا  ار  ناسنا  دیرفآ 

(15  ) شتآ زا  يدودیب  هلعش  زا  ار  ّنج  دیرفآ  و 
(16  ) دینکیم بیذکت  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  کی  مادک  سپ 

(17  ) برغم ود  راگدرورپ  قرشم و  ود  راگدرورپ 
(18  ) دینکیم بیذکت  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 

(19  ) دنسرب مهب  هک  ار  ایرد  ود  درک  ناور 
(20  ) دننکیمن مهب  یتدایز  هک  تسا  یلیاح  ناشنایم 

(21  ) دینکیم بیذکت  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 
(22  ) ناجرم ؤلؤل و  ود  نآ  زا  دیآیم  نوریب 

(23  ) دینکیم بیذکت  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 
(24  ) اههوک نوچ  ایرد  رد  هدنور  ياهیتشک  تسار  وا  رم  و 

(25  ) دینکیم بیذکت  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 
(26  ) تسا انف  ضرعم  رد  تسنآ  رب  هک  سک  ره 

(27  ) تسا نتشاد  یمارگ  لالج و  بحاص  وت  راگدرورپ  تاذ  تسا  هدنیاپ  و 
کی  مادک  سپ 
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494 ص : نآرق ، همجرت 
(28  ) دینکیم بیذکت  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا 

(29  ) تسیراک رد  وا  زور  ره  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  ره  وا  زا  دنکیم  لاؤس 
(30  ) دینکیم بیذکت  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 

(31  ) عون هیامنارگ  ود  يا  امشب  میزادرپب  دشاب  دوز 
(32  ) دینکیم بیذکت  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 

ّطلـستب رگم  تفر  دیناوتن  نوریب  دیور  نوریب  سپ  نیمز  اهنامـسآ و  فارطا  زا  دیور  نوریب  زیرگب  هک  دـیناوت  رگا  سنا  ّنج و  تعامج  يا 
(33)

(34  ) دینکیم بیذکت  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 
(35  ) درک دیناوتن  عفد  سپ  هتخادگ  سم  شتآ و  زا  ییاههلعش  امش  رب  دوشیم  هداتسرف 

(36  ) دینکیم بیذکت  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 
(39  ) یّنج هن  یسنا و  شهانگ  زا  دوشن  هدیسرپ  زور  نآ  رد  سپ 

(40  ) دینکیم بیذکت  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 
(41  ) اهمدق یناشیپ و  ياهومب  دنوشیم  هتفرگ  سپ  ناشتمالعب  ناراکهانگ  دوشیم  هتخانش 

(42  ) دینکیم بیذکت  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 
(43  ) ناراکهانگ ار  نآ  دندومنیم  بیذکت  هک  یخزود  تسنیا 

(44  ) ناشوج بآ  هنایم  نآ و  هنایم  دندرگیم 
(45  ) دینکیم بیذکت  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 

(46  ) تسناتسوب ود  شراگدرورپ  ماقم  دیسرت  هک  یسک  يارب  و 
(47  ) دینکیم بیذکت  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 

(48  ) عاونا نابحاص 
(49  ) دینکیم بیذکت  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 

(50  ) دنشابیم يراج  هک  تسا  همشچ  ود  ات  ود  نآ  رد 
دینکیم بیذکت  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 

495 ص : نآرق ، همجرت 
(51)

(52  ) فنص ود  هویم  ره  زا  تسا  ات  ود  نآ  رد 
(53  ) دینکیم بیذکت  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 

(54  ) تسکیدزن تشهب  ود  نآ  ندیچ  هویم  تسا و  ربطس  يابید  زا  اهنآ  رتسآ  هک  ییاهشرف  رب  دننکیم  هیکت 
(55  ) دینکیم بیذکت  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 

(56  ) یّنج هن  ناشیا و  زا  شیپ  یناسنا  ار  ناشیا  هدرکن  ّسم  هک  نامشچ  هتشه  ورف  تسا  اهنآ  رد 
(57  ) دینکیم بیذکت  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 

(58  ) دندیراورم توقای و  اهنآ  ایوگ 
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(59  ) دینکیم بیذکت  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 
(60  ) ناسحا زج  يراکوکین  شاداپ  دشاب  ایآ 

(61  ) دینکیم بیذکت  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 
(62  ) تسا تشهب  ود  ات  ود  نآ  ریغ  زا  و 

(63  ) دینکیم بیذکت  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 
(64  ) هدننز یهایس  رب  ود  ره 

(65  ) دینکیم بیذکت  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 
(66  ) هدنشوج رب  ود  ره  تسیاهمشچ  ود  ات  ود  نآ  رد 

(67  ) دینکیم بیذکت  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 
(68  ) رانا لخن و  هویم و  تسا  ات  ود  نآ  رد 

(69  ) دینکیم بیذکت  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادکب  سپ 
(70  ) وکین نانز  بوخ  تساهنآ  رد 

(71  ) دینکیم بیذکت  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 
(72  ) اهمیخ رد  دننیشن  هدرپ  ناروح 

(73  ) دینکیم بیذکت  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 
(74  ) یّنج هن  ناشیا و  زا  شیپ  ناسنا  ار  ناشیا  هدرکن  ّسم 

(75  ) دینکیم بیذکت  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 
(76  ) بوخ یتمیق  طاسب  زبس و  ياهشلاب  رب  ناگدننز  هیکت 

(77  ) دینکیم بیذکت  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ 
(78  ) تسا تمرکم  یگرزب و  بحاص  هک  وت  راگدرورپ  مان  دمآ  نوزفا 

ۀیآ نوعست  ّتس و  یه  ۀّیّکم و  ۀعقاولا  ةروس 

496 ص : نآرق ، همجرت 
نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 

(1  ) یندمآ عوقوب  نآ  دمآ  عوقوب  هک  یتقو 
(2  ) هدننک بیذکت  ار  شعوقو  درم  تسین 

(3  ) تسا هدننادرگ  دنلب  تسا  هدننادرگ  تسپ 
(4  ) تخس تکرح  نیمز  دوش  هداد  تکرح  هک  یتقو 

(5  ) یندرک هزیر  اههوک  دوش  هتسکش  و 
(6  ) هدنکارپ هّرذ  دشاب  سپ 

(7  ) هناگ هس  فانصا  دیشاب  و 
(8  ) تسار بناج  نارای  هچ  تسار و  بناج  نارای  سپ 

(9  ) پچ بناج  نارای  هچ  پچ و  بناج  نارای  و 
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(10  ) دنناور شیپ  ناگتفرگ  یشیپ  و 
(11  ) ناگدش کیدزن  دنناشیا 
(12  ) تمعن زان و  ياهتشهب  رد 

(13  ) ناینیشیپ زا  یهورگ 
(14  ) ناینیسپ زا  یلیلق  و 

(15  ) رهاوج رز و  زا  هتفاب  ياهریرس  اب 
(16  ) رگیدکی يوربور  اهنآ  رب  ناگدننز  هیکت 

(17  ) ناینادواج نارسپ  ناشیا  رب  دندرگیم 
(18  ) يراج بارش  زا  یماج  اهقیربا و  اهحدق و  اب 

(19  ) دنور دوخ  زا  هن  نآ و  زا  دنکیمن  رس  درد 
(20  ) دننک رایتخا  هچنآ  زا  هویم  و 

(21  ) دنناوخیم هچنآ  زا  غرم  تشوگ  و 
(22  ) مشچ خارف  ناروح  و 

(23  ) هتشادهاگن اههدرپ  رد  دیراورم  لاثما  نوچ 
(24  ) دندرکیم هک  دندوب  هکنآ  ببسب  شاداپ 

(25  ) یندرک دب  دانسا  هن  يوغل و  نآ  رد  دنونشیمن 
(26  ) یمالس یمالس  نتفگ  رگم 

(27  ) تسار بناج  نارای  هچ  تسار  بناج  نارای  و 
(28  ) راخیب ردس  ریز  رد 

(29  ) هدیچیپ مه  رب  دروم  تخرد  و 
(30  ) هدش هدیشک  هشیمه  هیاس  و 

(31  ) هدش نازیر  یبآ  و 
يرایسب  هویم  و 

497 ص : نآرق ، همجرت 
(32)

(33  ) هدش عنم  هن  تسا و  هدنوش  هتسسگ  هن 
(34  ) هدش هدرب  الاب  ياهشرف  و 

(35  ) یندیرفآ ار  اهنآ  میدیرفآ  ام  هک 
(36  ) اههرکاب ناشمیدینادرگ  سپ 

(37  ) ّنسمه دوخ  رهوش  هتفیش 
(38  ) تسار بناج  نارای  يارب 

(39  ) دنناینیشیپ زا  یهورگ 
(40  ) ناینیسپ زا  یهورگ  و 
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(41  ) پچ بناج  نارای  هچ  پچ  بناج  نارای  و 
(42  ) ناشوج بآ  دناهدننک و  ذوفن  شتآ  رد 

(43  ) هایس دود  زا  هیاس  و 
(44  ) هدیدنسپ هن  درس و  هن 

(45  ) تمعن زانب و  نیا  زا  شیپ  دندوب  اهنآ  هک  یتسردب 
(46  ) گرزب هانگ  رب  دندومنیم  رارصا  هک  دندوب  و 

(47  ) میناگدنوش هتخیگنارب  ام  ایآ  ياهناوختسا  یکاخ و  میوشب  میریمب و  هک  یتقو  ایآ  دنتفگیم  هک  دندوب  و 
(48  ) دنناینیشیپ هک  نامناردپ  ای 

(49  ) ناینیسپ ناینیشیپ و  هک  یتسردب  وگب 
(50  ) مولعم يزور  ات  رّرقم  یتقو  ات  دنعمج  هنیآ  ره 

(51  ) ناگدننک بیذکت  ناهارمگ  يا  دیئامش  هک  یتسردب  سپ 
(52  ) مّوقز زا  یتخرد  زا  دیناگدنروخ  هنیآ  ره 

(53  ) ار اهمکش  نآ  زا  دیناگدننک  رپ  سپ 
(54  ) ناشوج بآ  زا  نآ  رب  دیناگدنماشآ  سپ 

(55  ) هنشت ندیماشآ  دیناگدنماشآ  بآ  سپ 
(56  ) ارج زور  ناشیا  ینامهم  تسنیا 

(57  ) دینکیمن قیدصت  ارچ  سپ  ار  امش  میدیرفآ  ام 
(58  ) دیزیریم هک  ار  هچنآ  دیهد  ربخ  سپ  ایآ 

(59  ) ناگدننیرفآ میئام  ای  ار  نآ  دینیرفآیم  امش  ایآ 
(60  ) بولغم ام  میتسین  ار و  گرم  امش  نایم  میداد  رارق  ام 

(61  ) دینادیمن هچنآ  رد  ار  امش  مینیرفایب  ار و  امش  لاثما  میرآ  لدب  هکنیا  رب 
(62  ) دینکیمن رّکفت  ارچ  سپ  نیتسخن  شنیرفآ  نآ  دیتسناد  قیقحتب  و 

دیراکیم هچنآ  دیهد  ربخ  سپ  ایآ 
498 ص : نآرق ، همجرت 

(63)
(64  ) ناگدننایور میئام  ای  ار  نآ  دینایوریم  امش  ایآ 

(65  ) دیشاب هدروخ  فّسات  دیدیدرگ  سپ  کشخ  ار  نآ  مینادرگ  هنیآ  ره  میهاوخ  رگا 
(66  ) میناگدز ناوات  ام 

(67  ) میناگرهب یب  ام  هکلب 
(68  ) دیماشآیم هک  یبآ  نآ  دیهد  ربخ  سپ  ایآ 

(69  ) ناگدنتسرف ورف  میئام  ای  ربا  زا  ار  نآ  دیداتسرف  ورف  امش  ایآ 
(70  ) دینکیمن رکش  ارچ  سپ  هزم  خلت  ار  نآ  مینادرگ  میهاوخ  رگا 

(71  ) دیرآیم رب  هک  یشتآ  دیهد  ربخ  سپ  ایآ 
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(72  ) ناگدننیرفآ میئام  ای  ار  شتخرد  دیدیرفآ  امش  ایآ 
(73  ) تّوق نابحاص  يارب  شّیعت  هیام  يروآدای و  ار  نآ  میدینادرگ  ام 

(74  ) تسگرزب هک  تراگدرورپ  مانب  يوگ  حیبست  سپ 
(75  ) ناگراتس لزانمب  منکیمن  دای  دنگوس  سپ 

(76  ) گرزب دینادیم  رگا  تسیدنگوس  نآ  هک  یتسردب  و 
(77  ) یمارگ تسینآرق  نآ  هک  یتسردب 

(78  ) روطسم یباتک  رد 
(79  ) ناگدش هدیدرگ  كاپ  رگم  ار  نآ  دنکیمن  ّسم 

(80  ) نایناهج راگدرورپ  زا  تسا  ینداتسرف  ورف 
(81  ) دینکیم هنهادم  امش  مالک  نیاب  سپ  ایآ 

(82  ) دیئامنیم بیذکت  امش  هک  یتسردب  ار  ناتیزور  دینادرگیم  و 
(83  ) هرجنحب دسریم  هک  یتقو  ارچ  سپ 

(84  ) دیرگنیم تقو  نآ  رد  امش  و 
(85  ) دینیبیمن نکیل  امش و  زا  وا  يوسب  میرتکیدزن  ام  و 

(86  ) ناگدنوش هداد  ازج  ریغ  دیتسه  رگا  ارچ  سپ 
(87  ) نایوگتسار دیتسه  رگا  شدینادرگرب 

(88  ) ناگدش کیدزن  زا  دشاب  رگا  اّما  سپ 
(89  ) تمعن اب  تشهب  يزور و  تسا و  یتحار  سپ 

(90  ) تسار تسد  نارای  زا  دشاب  رگا  اّما  و 
(91  ) تسار تسد  نارای  زا  ارت  رم  مالس  سپ 

ناهارمگ  ناگدننک  بیذکت  زا  دشاب  رگا  اّما  و 
499 ص : نآرق ، همجرت 

(92)
(93  ) ناشوج بآ  زا  تسینامهم  هیام  سپ 

(94  ) خزود رد  ندروآ  رد  و 
(95  ) نیقی ّقح  تسنآ  هنیآ  ره  نآ  هک  یتسردب 

(96  ) تسگرزب هک  تراگدرورپ  مانب  يوگ  حیبست  سپ 

ۀیآ نورشع  عست و  یه  ۀّیندم و  دیدحلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) میکح زیزع  تسوا  تسا و  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  ار  ادخ  رم  تفگ  حیبست 

(2  ) اناوت زیچ  همه  رب  تسوا  دناریمیم و  دنکیم و  هدنز  نیمز  اهنامسآ و  یهاشداپ  تسار  وا  رم 
(3  ) اناد زیچ  همهب  تسوا  نطاب و  رهاظ و  رخآ و  لّوا و  تسوا 
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نآ و زا  دـیآ  رب  هچنآ  نیمز و  رد  دوش  رد  هچنآ  دـنادیم  شرع  رب  دـش  يوتـسم  سپ  زور  شـش  رد  ار  نیمز  نامـسآ و  دـیرفآ  هک  تسوا 
(4  ) تسانیب دینکیم  هچنآب  ادخ  دیشاب و  اج  ره  امش  اب  تسوا  نآ و  رد  دوریم  الاب  هچنآ  نامسآ و  زا  دتسرفیم  ورف  هچنآ 

(5  ) اهرما دوشیم  هدینادرگرب  ادخب  نیمز و  اهنامسآ و  یهاشداپ  تسار  وا  رم 
(6  ) اههنیس تاذب  اناد  تسوا  بش و  رد  ار  زور  دروآیم  رد  زور و  رد  ار  بش  دروآیم  رد 

امـش و زا  دندروآ  نامیا  هک  نانآ  سپ  نآ  رد  هدش  هدینادرگ  هفیلخ  ار  امـش  دینادرگ  هچنآ  زا  دینک  قافنا  شلوسر و  ادخب و  دیرآ  نامیا 
(7  ) گرزب يرجا  تسارناشیا  رم  دندومن  قافنا 

تفرگ  قیقحتب  ناتراگدرورپب و  دیرآ  نامیا  هک  ار  امش  دناوخیم  لوسر  ادخب و  دیروآیمن  نامیا  هک  ار  امش  رم  تسیچ  و 
500 ص : نآرق ، همجرت 

(8  ) ناگدنروآ نامیا  دیتسه  رگا  امش  زا  نامیپ 
نابرهم هنیآ  ره  امـشب  تسادخ  هک  یتسردب  رونب و  اهتملظ  زا  ار  امـش  درب  نوریب  ات  حضاو  ياهتیآ  شاهدـنب  رب  دتـسرفیم  ورف  هکنآ  تسوا 

(9  ) میحر
شیپ زا  درک  قافنا  هکنآ  امش  زا  تسین  ربارب  نیمز  اهنامسآ و  ثاریم  تسار  ادخ  رم  ادخ و  هار  رد  دینکیمن  قافنا  هک  ار  امش  رم  تسیچ  و 

ادخ ار و  یبوخ  ادخ  هداد  هدعو  ار  همه  دندومن و  رازراک  سپ و  زا  دندرک  قافنا  هک  نانآ  زا  هیاپ  رد  دنرتگرزب  اهنآ  دومن  رازراک  حـتف و 
(10  ) تسا هاگآ  دینکیم  هچنآب 

(11  ) دنمدوس یشاداپ  تسار  وا  رم  ار و  وا  دنادرگ  هدایز  سپ  وکین  یماو  ار  ادخ  دهد  ماو  سک  نآ  هکنآ  تسیک 
زورما امـش  تراـشب  ناشتـسار  بناـجب  ناشاهتـسد و  هناـیم  ناـشرون  دنباتـشیم  هـک  ار  ناـمیا  اـب  ناـنز  ناـمیا و  اـب  نادرم  ینیب  هـک  يزور 

(12  ) گرزب یبایماک  نآ  تسنیا  اهنآ  رد  ناینادواج  اهرهن  اهنآ  ریز  زا  دوریم  هک  تسییاهتشهب 
هک دـش  هتفگ  امـش  رون  زا  میئامن  سابتقا  ات  امب  دـینک  رظن  دـندروآ  نامیا  هک  ار  نانآ  رم  قافناب  ناـنز  قاـفناب و  نادرم  دـنیوگ  هک  يزور 
زا شرهاظ  تمحر و  تسنآ  رد  شنطاب  هک  يرد  تسار  وا  رم  هک  يراوید  ناشنایم  دش  هدیشک  سپ  يرون  دیئوجب  سپ  ناتافقب  دیدرگرب 

(13  ) باذع تسنآ  شیپ 
امش داد  بیرف  دیدروآ و  ّکش  دیدرب و  راظتنا  ار و  ناتاهدوخ  دیتفیرف  امش  نکیل  يرآ و  دنیوگ  امش  اب  میدوبن  ایآ  هک  ار  ناشیا  دننک  ادن 

(14  ) هدنهد بیرف  ادخب  ار  امش  داد  بیرف  ادخ و  رما  دمآ  ات  اهوزرآ  هدنهد  بیرف  ار 
دوشن هتفرگ  زور  نآ  سپ 

501 ص : نآرق ، همجرت 
(15  ) تشگزاب نآ  تسا  دب  امشب و  تسا  یلوا  نآ  شتآ  تسامش  هاگیاج  دندش  رفاک  هک  نانآ  زا  هن  ییادف و  امش  زا 

هک یناسک  نوچ  دنـشابن  ّقح و  زا  دـش  لزان  هچنآ  ادـخ و  رکذ  يارب  ناشاهلد  دـسرتب  هک  دـندروآ  نامیا  هک  ار  نانآ  رم  تقو  دیـسرن  ایآ 
(16  ) دنناقساف ناشیا  زا  يرایسب  ناشاهلد و  دش  تخس  سپ  نابز  ناشیا  رب  دش  زارد  سپ  شیپ  زا  ار  باتک  دندش  هداد 

لقعب دیبایرد  امـش  هک  دشاب  ار  اهتیآ  امـش  يارب  میدرک  نایب  قیقحتب  نآ  توم  زا  دعب  ار  نیمز  دنادرگیم  هدـنز  ادـخ  هک  یتسردـب  دـینادب 
(17)

تـسارناشیا ناشیا و  يارب  دوشیم  هدرک  هدایز  وکین  یماو  ار  ادـخ  دـنداد  ماو  هدـننک و  هقدـص  نانز  هدـننک و  هقدـص  نادرم  هک  یتسردـب 
(18  ) دنمدوس یشاداپ 

ناشرون و ناشرجا و  تسارناشیا  هک  ناشراگدرورپ  دزن  نادیهـش  ناقیّدـص و  نانآ  دـنناشیا  شلوسر  ادـخب و  دـندروآ  نامیا  هک  ناـنآ  و 
(19  ) خزود لها  دنناشیا  ام  ياهتیآب  دندرک  بیذکت  دندش و  رفاک  هک  نانآ 
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هک یناراب  لثم  دالوا  لاوما و  رد  يرایـسب  فال  ناتنایم و  يرترب  شزان  شیارآ و  وهل و  تسا و  يزاب  ایند  یناگدـنز  هک  یتسردـب  دـینادب 
یتـبوقع ترخآ  رد  هزیر و  هزیر  هتـسکش  مهرد  دوش  سپ  هدـش  درز  ار  وا  ینیب  سپ  دوش  کـشخ  سپ  شینتـسر  ار  راّـفک  درآ  تفکـشب 

(20  ) بیرف هیام  رگم  ایند  یناگدنز  تسین  يدونشوخ و  ادخ و  زا  شزرمآ  تخس و  تسا 
هدش  هدامآ  تسا  نیمز  نامسآ و  ضرع  نوچ  نآ  ضرع  یتشهب و  ناتراگدرورپ و  زا  یشزرمآ  يوسب  دیریگ  یشیپ 

502 ص : نآرق ، همجرت 
(21  ) تسا لضف  بحاص  ادخ  دهاوخیم و  هک  یسکب  شدهدیم  تسادخ  لضف  نآ  شلوسر  ادخب و  دندروآ  نامیا  هک  نانآ  يارب 

تسا ناسآ  ادخ  رب  نآ  هک  یتسردب  ار  نآ  میرآ  دیدپ  هکنآ  زا  شیپ  باتک  رد  رگم  امش  ياهسفن  رد  هن  نیمز و  رد  یتبیـصم  چیه  دیـسرن 
(22)

(23  ) ار نازان  ّربکتم  ره  درادن  تسود  ادخ  ار و  امش  داد  هچنآب  دیوشن  داش  امش و  زا  دش  توف  هچنآ  رب  دیوشن  نیگمغ  ات 
(24  ) هدوتس زاین  یب  تسوا  ادخ  هک  یتسردب  سپ  دینادرگ  ور  هک  یسک  لخبب و  ار  نامدرم  دننکیم  رما  دنزرویم و  لخب  هک  نانآ 

رد ار  نهآ  میداتسرف  لدعب و  نامدرم  دنیامن  مایق  ات  ار  نازیم  باتک و  ناشیا  اب  میداتـسرف  ورف  اههنّیب و  اب  ار  نامنالوسر  میداتـسرف  قیقحتب 
ياناوت ادخ  هک  یتسردب  ناهن  رد  شنالوسر  ار و  وا  دنک  يرای  هک  ار  یسک  ادخ  دنادب  ات  نامدرم و  يارب  اهتعفنم  تخس و  یبیسآ  تسنآ 

(25  ) تسا زیزع 
يرایسب دنتفای و  تیاده  ناشیا  زا  یضعب  سپ  ار  باتک  ار و  يربمغیپ  ود  نآ  دالوا  رد  میدینادرگ  میهاربا و  ار و  حون  میداتسرف  قیقحتب  و 

(26  ) دنناقساف ناشیا  زا 
ياهلد رد  میدینادرگ  لیجنا و  شمیداد  ار و  میرم  نبا  یسیع  میدروآ  رد  یپ  زا  ار و  نامنالوسر  ناشیا  ياهرثا  رب  میدروآ  رد  یپ  زا  سپ 

سپ ادخ  ياضر  نتسج  رگم  ناشیا  رب  ار  نآ  میتشونن  ام  ار  وا  دنتخاس  تعدب  هک  یتّینابهر  یتمحر و  يرهم و  ار  نآ  دندش  وریپ  هک  نانآ 
ار ناشرجا  ناشیا  زا  دندروآ  نامیا  هک  ار  نانآ  میداد  سپ  شتیاعر  ّقح  ار  نآ  دندومنن  تیاعر 

503 ص : نآرق ، همجرت 
(27  ) دنناقساف ناشیا  زا  يرایسب  و 

دینادرگ دهاوخ  شتمحر و  زا  بیصن  ود  ار  امش  دهدیم  هک  شلوسرب  دیروایب  نامیا  ادخ و  زا  دیزیهرپب  دندروآ  نامیا  هک  یناسک  نآ  يا 
(28  ) نابرهم هدنزرمآ  تسادخ  ار و  امش  دیزرمآ  دهاوخ  نآب و  دیور  هار  هک  يرون  امش  يارب  زا 

تـسادخ دهاوخیم و  هکنآب  شدهدیم  تسادخ  تسد  رد  ینوزفا  هکنیا  ادخ و  لضف  زا  يزیچ  رب  دنرادن  تردق  هکنیا  باتک  لها  دنناد  ات 
(29  ) گرزب لضف  بحاص 

ۀیآ نورشع  ناتنثا و  یه  ۀّیندم و  ۀلداجملا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
هک یتسردب  ار  امش  يوگتفگ  دینشیم  ادخ  ادخب و  دربیم  تیاکش  شجوز و  رد  وت  اب  درک  هلداجم  هک  ینز  نآ  نتفگ  ادخ  دینـش  قیقحتب 

(1  ) تسانیب ياونش  ادخ 
ناشیا ار و  ناشیا  دـنداز  هک  ینانز  نآ  زج  ناشیا  ناردام  دنـشابن  ناـشیا  نارداـم  اـهنآ  دنتـسین  ناـشنانز  زا  امـش  زا  دـننک  راـهظ  هک  ناـنآ 

(2  ) هدنزرمآ هدنرذگ  رد  تسادخ  هک  یتسردب  یغورد و  راتفگ و  زا  يدنسپان  دنیوگیم 
نآ ود  نآ  دنـسرمهب  هکنآ  زا  شیپ  زا  تسیا  هبقر  ندرک  دازآ  سپ  دنتفگ  ار  هچنآ  رم  دنیامن  دوع  سپ  ناشنانز  زا  دننک  راهظ  هک  نانآ  و 

(3  ) هاگآ دینکیم  هچنآب  تسادخ  نآب و  دوشیم  هداد  دنپ 
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تسا  یپ  رد  یپ  مامت  هام  ود  هزور  سپ  تفاین  هک  یسک  سپ 
504 ص : نآرق ، همجرت 

نیا شلوسر و  ادخب و  دیرآ  نامیا  هکنآ  يارب  نیا  تسا  نیکسم  تصش  ماعطا  سپ  دناوتن  هک  یسک  سپ  ود  نآ  دنسرمهب  هکنآ  زا  شیپ 
(4  ) دردرپ باذع  تسنارفاک  يارب  تسادخ و  ياهّدح 

دندوب ناشیا  زا  شیپ  هک  نانآ  هدینادرگ  راسنوگن  هک  نانچ  مه  دندش  راسنوگن  ار  شلوسر  ادخ و  دننکیم  تفلاخم  هک  نانآ  هک  یتسردب 
(5  ) هدننک راوخ  باذع  تسنارفاک  يارب  نشور و  ياهتیآ  میداتسرف  قیقحتب  و 

ار و نآ  دـندرک  شومارف  ادـخ و  ار  نآ  درک  طبـض  دـندرک  هچنآـب  ار  ناـشیا  دـیهد  ربخ  سپ  یگمه  ادـخ  ار  ناـشیا  دزیگنارب  هک  يزور 
(6  ) دهاش يزیچ  همه  رب  تسادخ 

جنپ هن  ناشیا و  نیمراهچ  تسوا  زج  سک  هس  زار  چیه  دشابن  تسا  نیمز  رد  هچنآ  تساهنامـسآ و  رد  هچنآ  دنادیم  ادخ  هک  يدـیدن  ایآ 
زور دـندرک  هچنآب  ار  اهنآ  دـهدیم  ربخ  سپ  دنـشاب  اج  ره  ناشیا  اب  تسوا  زج  رتشیب  هن  نآ و  زا  رتمک  هن  ناشیا و  نیمـشش  تسوا  هک  زج 

(7  ) تساناد يزیچ  رهب  ادخ  هک  یتسردب  تمایق 
ینمشد يدبب و  دنیوگیم  زار  نآ و  زا  دندش  هدرک  یهن  هچنآب  دننکیم  دوع  سپ  نتفگ  زار  زا  هدش  هدرک  یهن  هک  نانآ  يوسب  يدیدن  ایآ 

ار ام  دنکیمن  باذع  ارچ  ناشاهدوخ  رد  دـنیوگیم  ادـخ و  نآب  ارت  تفگن  ّتیحت  هچنآب  ارت  دـنیوگ  ّتیحت  دـنیآ  نوچ  لوسر و  ینامرفان  و 
(8  ) تشگزاب ياجنآ  تسا  دب  سپ  نآ  رد  دنیآیم  رد  هک  خزود  ار  اهنآ  تسا  سب  مییوگیم  هچنآب  ادخ 

یبوـخب و دـیئوگ  زار  لوـسر و  یناـمرفان  ینمــشد و  يدـبب و  دـییوگم  زار  سپ  دـیئوگ  مـه  اـب  زار  نوـچ  دـندروآ  ناـمیا  هـک  ناـنآ  يا 
دیزیهرپب يراکزیهرپ و 

505 ص : نآرق ، همجرت 
(9  ) دش دیهاوخ  هدرک  رشح  شیوسب  هک  ادخ  زا 

نذاب رگم  يزیچب  ار  ناشیا  هدنناسر  ررض  تسین  دندروآ و  نامیا  هک  نانآ  دوش  نیگمغ  ات  تسناطیش  زا  نتفگ  زار  نیا  هک  تسین  نیا  زج 
(10  ) نانمؤم دننک  لّکوت  دیاب  ادخ  رب  ادخ و 

امش و يارب  ادخ  دنکیماو  اج  هک  دینکاو  اج  سپ  سلاجم  رد  دینکاو  اج  ار  امش  رم  دوش  هتفگ  هاگ  ره  دیدروآ  نامیا  هک  یناسک  نآ  يا 
اههبترم ملع  دندش  هداد  هک  ار  نانآ  امـش و  زا  دندروآ  نامیا  هک  ار  نانآ  ادخ  دنادرگ  دنلب  ات  دیزیخرب  سپ  دـیزیخرب  هک  دوش  هتفگ  نوچ 

(11  ) تسا هاگآ  دینکیم  هچنآب  ادخ  و 
امش و يارب  تسا  رتهب  نآ  ار  هقدص  ناتزار  تسد  ود  هنایم  دیراد  مّدقم  سپ  لوسر  اب  دیئوگ  زار  نوچ  دیدروآ  نامیا  هک  یناسک  نآ  يا 

(12  ) تسنابرهم هدنزرمآ  ادخ  هک  یتسردب  سپ  دیباین  رگا  سپ  رتهزیکاپ 
دیراد اپ  رب  سپ  امـش  زا  هبوت  ادخ  تفریذپ  دیدرکن و  نوچ  سپ  ار  اههقدـص  ناتنتفگ  زار  تسد  ود  هنایم  دـیراد  مّدـقم  هک  دیدیـسرت  ایآ 

(13  ) دینکیم هچنآب  تسهاگآ  ادخ  ار و  شلوسر  ادخ و  دیئامن  تعاطا  ار و  ةاکز  دیهدب  ار و  زامن 
دای دـنگوس  ناشیا و  زا  هن  امـش و  زا  اهنآ  دنتـسین  ناشیا  رب  ادـخ  درک  بضغ  هک  ار  یهورگ  دـنتفرگ  تسود  هک  نانآ  يوسب  يدـیدن  ایآ 

(14  ) دننادیم ناشیا  غورد و  رب  دننکیم 
(15  ) دننکیم هک  هچنآ  تسا  دب  ناشیا  هک  یتسردب  تخس  یباذع  ناشیا  يارب  ادخ  هدرک  هدامآ 

(16  ) هدننک راوخ  یباذع  تسناشیا  يارب  سپ  ادخ  هار  زا  دندش  هتشاد  زاب  سپ  يرپس  ار  ناشاهدنگوس  دنتفرگ 
ار يزیچ  ادخ  زا  ناشیا  دالوا  هن  ناشیا و  لاوما  ناشیا  زا  دنکن  تیافک 

506 ص : نآرق ، همجرت 
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(17  ) ناینادواج نآ  رد  دننانآ  شتآ  لها  دنناشیا 
هک دنرادنپیم  امـش و  يارب  دننکیم  دای  دنگوس  هک  نانچ  مه  وا  يارب  دنکیم  دای  دنگوس  سپ  یگمه  ادخ  ار  ناشیا  دنازیگنارب  هک  يزور 

(18  ) نایوگغورد اهنآ  دنناشیا  هک  شاب  هتسناد  يزیچ  رب  دنناشیا 
دنیاهنآ ناطیـش  هاپـس  هک  شاب  هتـسناد  ناطیـش  هاپـس  دـنیاهنآ  ادـخ  رکذ  ار  اـهنآ  دـینادرگ  شومارف  سپ  ناطیـش  ناـشیا  رب  تفاـی  ـالیتسا 

(19  ) ناراکنایز
(20  ) نارتراوخ رد  دنیاهنآ  ار  شلوسر  ادخ و  دنیامنیم  تفلاخم  هک  نانآ  هک  یتسردب 

(21  ) زیزع ّيوق  تسادخ  هک  یتسردب  منالوسر  نم و  موشیم  بلاغ  هنیآ  ره  هک  ادخ  تشون 
دنـشاب هچ  رگا  ار و  شلوسر  ادـخ و  دومن  تفلاخم  هک  ار  نآ  دـنراد  تسود  نیـسپزاب  زور  ادـخب و  دـندروآ  نامیا  هک  ار  یهورگ  یباین 

لخاد نآ و  زا  یحورب  ار  ناشیا  داد  تّوق  نامیا و  ناشاهلد  رد  تشون  هورگ  نآ  اهنآ  ناشیوخ  ای  ناشناردارب  اـی  ناشنارـسپ  اـی  ناشناردـپ 
دنیادخ هاپس  ناشیا  وا  زا  دندش  دونشخ  ناشیا و  زا  ادخ  دش  دونشوخ  اهنآ  رد  ناینادواج  اهرهن  اهنآ  ریز  زا  دوریم  هک  ییاهتشهب  دنادرگیم 

(22  ) ناراگتسر دنیاهنآ  ادخ  هاپس  هک  شاب  هاگآ 

ۀیآ نورشع  عبرأ و  یه  ۀّیندم و  رشحلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) میکح زیزع  تسوا  تسا و  نیمز  رد  هچنآ  اهنامسآ و  رد  هچنآ  ار  ادخ  درک  حیبست 

دندش رفاک  هک  ار  نانآ  درک  نوریب  هکنآ  تسوا 
507 ص : نآرق ، همجرت 

ناشاهراصح تسناش  دنراد  زاب  ناشیا  دندوب  هدرب  نامگ  دنور و  نوریب  هک  دـیدوب  هدربن  نامگ  ندـنار  لّوا  رد  ناشراید  زا  باتک  لها  زا 
ار ناـشاهناخ  دـندرکیم  بارخ  هک  ساره  ناـشاهلد  رد  تخادـنا  دـندوب و  هدربـن  ناـمگ  هـک  ییاـج  زا  ادـخ  ار  ناـشیا  دـمآ  سپ  ادـخ  زا 

(2  ) اهدید نابحاص  يا  دیریگ  تربع  سپ  نینمؤم  ياهتسد  ناشدوخ و  ياهتسدب 
شتآ باذع  ترخآ  رد  تسناشیا  يارب  ایند و  رد  ار  اهنآ  درکیم  باذع  هنیآ  ره  ءالج  نآ  ناشیا  رب  ادـخ  دوب  هتـشون  هک  دوب  نآ  هن  رگا  و 

(3)
تـسادخ هک  یتسردب  سپ  ار  شلوسر  ادـخ و  دـیامن  تفلاخم  هک  یـسک  ار و  شلوسر  ادـخ و  دـندومن  تفلاخم  ناشیا  هک  تسنیاب  نآ 

(4  ) تبوقع تخس 
(5  ) ار ناقساف  دهد  ازج  ات  ادخ و  نذاب  دوب  سپ  شیاهلصا  رب  هداتسیا  شدیتشاذگاو  ای  بوخ  يامرخ  تخرد  زا  دیدیرب  هک  ار  هچنآ 

هکنآ رب  شنالوسر  دهدیم  ّطلـست  ادخ  نکیل  يرتش و  هن  یبسا و  نآ  رب  دیتخاتنرب  سپ  ناشیا  زا  شلوسر  رب  ادـخ  دـینادرگ  زاب  ار  هچنآ  و 
(6  ) اناوت زیچ  همه  رب  تسادخ  دهاوخیم و 

لیبس نبا  نانیکسم و  نامیتی و  تبارق و  بحاص  يارب  تسا و  لوسر  ادخ و  يارب  سپ  اههیرق  لها  زا  شلوسر  رب  ادخ  دینادرگرب  ار  هچنآ 
دیتسیا زاب  سپ  نآ  زا  ار  امش  درک  یهن  هچنآ  ار و  وا  دیریگب  سپ  لوسر  ار  امش  داد  هچنآ  امش و  زا  ءاینغا  نایم  تبون  هریاد  دشاب  هدوبن  ات 

(7  ) تستبوقع تخس  ادخ  هک  یتسردب  ادخ و  زا  دیزیهرپب  و 
ناشراید  زا  دندش  هدرک  نوریب  هک  نانآ  تسنارجاهم  ناجاتحم  يارب 

508 ص : نآرق ، همجرت 
(8  ) نایوگتسار اهنآ  دنناشیا  ار  شلوسر  ادخ و  دننکیم  يرای  يدونشوخ و  ادخ و  زا  یلضف  دنیوجیم  ناشلاوما  و 
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رد دنباییمن  ناشیا و  يوسب  دومن  ترجاهم  هک  ار  سک  نآ  دنرادیم  تسود  ناشیا  زا  شیپ  ار  نامیا  ار و  راد  نآ  دنتخاس  هاگیاج  هک  نانآ 
زا دوش  هتـشاد  هگن  هکنآ  جایتحا و  ناشیا  اب  دـشاب  هچ  رگا  ناشاهدوخ و  رب  دـننکیم  رایتخا  دـندش و  هداد  هچنآ  زا  یـشهاوخ  ناـشاههنیس 

(9  ) ناراگتسر اهنآ  دنناشیا  سپ  شسفن  لخب 
ياهلد رد  نادرگن  نامیاب و  ام  زا  دنتفرگ  یشیپ  هک  نانآ  ار  ام  ناردارب  ار و  ام  زرمایب  ام  راگدرورپ  دنیوگ  ناشیا  دعب  زا  دندمآ  هک  نانآ  و 

(10  ) میحر نابرهم  ییوت  هک  یتسردب  ام  راگدرورپ  دندروآ  نامیا  هک  ار  نانآ  رم  هنیک  ام 
دیوش هدرک  نوریب  رگا  هک  باتک  لها  زا  دندش  رفاک  هک  نانآ  ار  ناشیا  ردارب  رم  دنتفگیم  هک  دندیزرو  قافن  هک  نانآ  يوسب  يدـیدن  ایآ 

یهاوگ ادـخ  ار و  امـش  مینکیم  يرای  دـیوش  هدرک  لاتق  رگا  زگره و  ار  يدـحا  امـش  فالخ  رد  مینکیمن  تعاطا  امـش و  اب  میوریم  نوریب 
(11  ) نایوگغورد دنناشیا  هک  دهدیم 

ار ناشیا  دننک  يرای  رگا  ار و  ناشیا  درک  دـنهاوخن  يرای  دـنوش  هدرک  لاتق  رگا  ناشیا و  اب  تفر  دـنهاوخن  نوریب  دـنوش  هدرک  نوریب  رگا 
(12  ) دنوشن هدرک  يرای  سپ  اهتشپ  دننادرگیم 

(13  ) دنمهفیمن هک  دنایهورگ  اهنیا  هک  تسنیاب  نآ  ادخ  زا  ناشیا  ياههنیس  رد  میب  هار  زا  دیرتتخس  امش  هنیآ  ره 
تسا  تخس  دوخ  نایم  ناشرازراک  اهراوید  تشپ  زا  ای  مکحتسم  ياههیرق  رد  رکم  یگمه  امش  اب  دننکیمن  رازراک 

509 ص : نآرق ، همجرت 
(14  ) لقعب دنباییمن  دنایهورگ  اهنآ  هک  تسنیاب  نآ  دنناگدنکارپ  ناشاهلد  مه و  اب  یگمه  ار  اهنآ  دنرادنپیم 

(15  ) درد رپ  یباذع  تسناشیا  يارب  ار و  ناشراک  تبقاع  يدب  دندیشچ  کیدزن  ناشیا  زا  شیپ  دندوب  هک  نانآ  لثم  نوچ 
نم هک  یتسردب  وت  زا  مرازیب  نم  هک  یتسردـب  تفگ  دـش  رفاک  نوچ  سپ  وش  رفاک  هک  ار  ناسنا  رم  تفگ  هک  یماگنه  ناطیـش  لثم  نوچ 

(16  ) تسنایناهج راگدرورپ  هک  ادخ  زا  مسرتیم 
(17  ) ناراکمتس يازج  تسنیا  نآ و  رد  ینادواج  ود  ره  شتآ  رد  دنشاب  هکنیا  ات  ات  ود  نآ  ماجنا  دشاب  سپ 

ادخ هک  یتسردب  ار  ادخ  دـیزیهرپب  ادرف و  يارب  داتـسرف  شیپ  هچ  هک  یـسفن  درگنب  دـیاب  ادـخ و  زا  دـیزیهرپب  دـندروآ  نامیا  هک  نانآ  يا 
(18  ) دینکیم هچنآب  تسا  هاگآ 

(19  ) ناقساف اهنآ  دنناشیا  ار  ناشاهدوخ  اهنآ  رب  دینادرگ  شومارف  سپ  ار  ادخ  دندومن  شومارف  هک  نانآ  نوچ  دیشابن  و 
(20  ) نابایماک دناناشیا  تشهب  لها  تشهب  لها  شتآ و  لها  دنتسین  ناسکی 

زا ار  اهنآ  مینزیم  اهلثم  نیا  ادـخ و  سرت  زا  هدروخ  فاکـش  نتورف  ار  نآ  دوب  هدـید  هنیآ  ره  هوک  رب  ار  نآرق  نیا  میدوب  هداتـسرف  ورف  رگا 
(21  ) دننک رکف  ناشیا  هک  دشاب  نامدرم  يارب 

(22  ) نابرهم هدنیاشخب  تسوا  تسا  راکشآ  ناهن و  ياناد  وا  رگم  ییادخ  تسین  هک  ادخ  تسوا 
ءایربک تیاـهن  رد  راوگرزب  زیزع  ناـبهگن  هدـننادرگ  نمیا  بیع  صقن و  زا  يرب  كاـپ  هاـشداپ  وا  رگم  ییادـخ  تسین  هک  ییادـخ  تسوا 

(23  ) دنزاسیم کیرش  هچنآ  زا  ادخ  تسکاپ 
تسار  وا  رم  شخب  تروص  هدنروآ  دیدب  هدننیرفآ  ییادخ  تسوا 

510 ص : نآرق ، همجرت 
(24  ) میکح زیزع  تسوا  تسا و  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  ار  وا  دنکیم  حیبست  وکین  ياهمان 

ۀیآ رشع  ثلث  یه  ۀّیندم و  ۀنحتمملا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 

( ینارعش  ) نآرق www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 319زکرم  هحفص 272 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


دندش رفاک  قیقحتب  یتسودب و  ناشیا  يوسب  دیتسرفیم  ناتسود  ار  ناتدوخ  نمشد  ارم و  نمشد  دیریگم  دندروآ  نامیا  هک  یناسک  نآ  يا 
يارب دیدمآیم  نوریب  هک  دیتسه  رگا  ناتراگدرورپ  ادخب  دـیرآیم  نامیا  هک  ار  امـش  ار و  لوسر  دـننکیم  نوریب  ّقح  زا  ار  امـش  دـمآ  هچنآب 

راکـشآ هچنآ  دینکیم و  ناهنپ  هچنآب  مرتاناد  نم  یتسودـب و  ناشیا  يوسب  دـیتسرفیم  یناهنب  نم  ياضر  نتـسج  نم و  هار  رد  ندرک  داهج 
(1  ) هار نایم  زا  دش  مگ  هک  قیقحتب  سپ  امش  زا  ار  نآ  دنکیم  هکنآ  دینکیم و 

(2  ) دیوش رفاک  شاک  دندرک  وزرآ  يدبب و  ناشاهنابز  ناشاهتسد و  امشب  دنیاشگ  نانمشد و  ار  امش  رم  دنشاب  ار  امش  دنبای  رگا 
(3  ) تسا انیب  دینکیم  هچنآب  ادخ  ناتنایم و  دزادنایم  ییادج  تمایق  زور  ناتنادنزرف  هن  ناتاهمحر و  ار  امش  زگره  دهدن  يدوس 

زا میرازیب  ام  هک  یتسردب  ار  ناشموق  رم  دنتفگ  هک  یماگنه  وا  اب  دندوب  هک  نانآ  میهاربا و  رد  وکین  يادـتقا  ار  امـش  رم  دـشاب  هک  قیقحتب 
يزرو  هنیک  ینمشد و  امش  هنایم  ام و  هنایم  دمآ  دیدب  امشب و  میدیزرو  راکنا  ادخ  ریغ  زا  دیتسرپیم  هچنآ  زا  امش و 

511 ص : نآرق ، همجرت 
ارت متـسین  کلام  وت و  يارب  نم  مهاوخ  شزرمآ  هنیآ  ره  هک  ار  شردپ  رم  میهاربا  نتفگ  رگم  وا  تساهنت  ادخب  دـیرآ  نامیا  هک  ات  هشیمه 

(4  ) تشگزاب تسا  وت  يوسب  میدومن و  تشگزاب  وت  يوسب  میدرک و  لّکوت  وت  رب  ام  راگدرورپ  زیچ  چیه  ادخ  زا 
(5  ) میکح زیزع  ییوت  هک  یتسردب  ام  راگدرورپ  ار  ام  زرمایب  دندش و  رفاک  هک  نانآ  يارب  هنتف  ار  ام  نادرگم  ام  راگدرورپ 

سپ دنادرگ  يور  هکنآ  نیـسپزاب و  زور  ادخب و  يراودیما  تسه  هک  ار  یـسک  رم  وکین  يادـتقا  میهاربا  رد  ار  امـش  رم  دـشاب  هک  قیقحتب 
(6  ) هدوتس زاین  یب  تسوا  ادخ  هک  یتسردب 

(7  ) نابرهم هدنزرمآ  تسادخ  تساناوت و  ادخ  یتسود و  ناشیا  زا  دیتشاد  نمشد  هک  نانآ  هنایم  امش و  هنایم  دنادرگب  ادخ  هک  دیاش 
ار و ناشیا  دیراد  وکین  هکنیا  ناتراید  زا  ار  امـش  دندرکن  نوریب  نید و  رد  امـش  اب  دندرکن  رازراک  هک  نانآ  زا  ادـخ  ار  امـش  دـنکیمن  یهن 

(8  ) ار ناگدننک  تلادع  درادیم  تسود  ادخ  هک  یتسردب  ناشیا  اب  تلادعب  دینک  یبوخ 
تـشپ مه  ناتراید و  زا  ار  امـش  دندرک  نوریب  نید و  رد  امـش  اب  دـندرک  رازراک  هک  نانآ  زا  ادـخ  ار  امـش  دـنکیم  یهن  هک  تسین  نیا  زج 

(9  ) ناملاظ اهنآ  دنناشیا  سپ  ار  اهنآ  درادیم  تسود  هکنآ  ار و  ناشیا  دیراد  تسود  هک  امش  ندرک  نوریب  رب  دندش 
ناشنامیاب تسا  رتاناد  ادخ  ار  ناشیا  دیئامزایب  سپ  هدیزگ  ترجه  نامیا  اب  نانز  ار  امـش  دنیآ  هک  نوچ  دیدروآ  نامیا  هک  یناسک  نآ  يا 

اهنآ يارب  دنـشابیم  لالح  ناشیا  هن  ناشیا و  يارب  دنلالح  اهنآ  هن  راّفک  يوسب  ار  اهنآ  دیتسرفن  زاب  سپ  نامیا  اب  ار  اهنآ  دـیتسناد  رگا  سپ 
ار اهنآ  دینک  حاکن  هک  امش  رب  یهانگ  تسین  دندرک و  قافنا  هچنآ  ار  اهنآ  دیهدب  و 

512 ص : نآرق ، همجرت 
ار هچنآ  دـیهاوخب  هک  دـیاب  دـیدرک و  قافنا  ار  هچنآ  دـیهاوخب  هرفاک و  نانز  ياههقالعب  دـینزم  گنچ  ار و  ناشاهرجا  اهنآب  دـیهدب  نوچ 

(10  ) میکح ياناد  تسادخ  امش و  نایم  دنکیم  مکح  ادخ  مکح  تسنیا  دندومن  قافنا 
دندومن قافنا  هچنآ  لثم  ناشاهتفج  تفر  هک  ار  نانآ  دیهدب  سپ  دیتفای  تبون  سپ  نارفاک  يوسب  ناتاهتفج  زا  يزیچ  امـش  زا  تفر  رگا  و 

(11  ) ناگدنورگ نآب  دیئامش  هک  ادخ  زا  دیزیهرپب  و 
دنـشکن دنهدن و  رد  نت  انزب  دننکن و  يدزد  ار و  يزیچ  ادخ  اب  دنزاسن  کیرـش  هک  وت  اب  دننک  تعیب  نامیا  اب  نانز  ارت  دـنیآ  نوچ  یبن  يا 

اهنآ و و اب  نک  تعیب  سپ  یبوخ  رد  ارت  دننکن  ینامرفان  ناشاهاپ و  ناشاهتسد و  نایم  ار  نآ  دندنب  هب  هک  ار  یغورد  دنراین  ار و  ناشدالوا 
(12  ) تسنابرهم هدنزرمآ  ادخ  هک  یتسردب  ادخ  زا  اهنآ  يارب  هاوخ  شزرمآ 

هک نانچ  مه  ترخآ  زا  دندش  دیمون  قیقحتب  ناشیا  رب  ادخ  درک  بضغ  هک  ار  یهورگ  دـیرادن  تسود  دـندروآ  نامیا  هک  یناسک  نآ  يا 
(13  ) روبق باحصا  زا  نارفاک  دندش  دیمون 

ۀیآ ةرشع  عبرأ  یه  ۀّیندم و  ّفّصلا  ةروس 
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ۀیآ ةرشع  عبرأ  یه  ۀّیندم و  ّفّصلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) میکح زیزع  تسوا  تسا و  نیمز  رد  هچنآ  اهنامسآ و  رد  هچنآ  ار  ادخ  رم  درک  حیبست 

دیدروآ نامیا  هک  یناسک  نآ  يا 
513 ص : نآرق ، همجرت 

(2  ) دینکیمن هک  ار  هچنآ  دییوگیم  ارچ 
(3  ) دینکیمن هک  ار  هچنآ  دیئوگ  هک  ادخ  دزن  بضغ  تّدش  يور  زا  تسگرزب 

(4  ) هدش هتخاس  راوتسا  یئانب  دنناشیا  هک  ایوگ  هدز  فص  شهار  رد  دننک  رازراک  هک  ار  نانآ  درادیم  تسود  ادخ  هک  یتسردب 
دنتشگ نوچ  سپ  امـش  يوسب  ادخ  لوسر  منم  هک  دینادیم  قیقحتب  ارم و  دیناجنریم  ارچ  موق  يا  ار  شموقرم  یـسوم  تفگ  هک  یماگنه  و 

(5  ) ار ناقساف  هورگ  دنکیمن  تیاده  ادخ  ار و  ناشاهلد  ادخ  دینادرگ 
تسد ود  نایم  ار  هچنآ  رم  هدننک  قیدصت  امش  يوسب  ادخ  لوسر  منم  هک  یتسردب  لیئارسا  ینب  يا  میرم  رسپ  یسیع  تفگ  هک  یماگنه  و 

نیا دـنتفگ  اـهتنّیب  اـب  ار  ناـشیا  دـمآ  نوـچ  سپ  ص )  ) دـمحا شماـن  هک  نم  دـعب  زا  دـیآیم  هک  یلوـسرب  هدـنهد  تراـشب  ۀـیروت و  زا  نم 
(6  ) راکشآ تسیرحس 

(7  ) ار ناملاظ  هورگ  دنکیمن  تیاده  ادخ  مالسا و  يوسب  دوشیم  هدناوخ  وا  ار و  غورد  ادخ  رب  تسب  هکنآ  زا  رتملاظ  تسیک  و 
(8  ) نارفاک دنشاب  هتشادن  شوخ  رگا  ارشرون و  تسا  هدننک  لماک  ادخ  ناشاهنهدب و  ار  ادخ  رون  دننک  شوماوخ  هک  دنهاوخیم 

ناگدنروآ کیرش  دنشاب  هتشاد  شوخان  رگا  همه و  نید  رب  ار  نآ  دزاس  بلاغ  ات  ّقح  نید  تیادهب و  ار  شلوسر  داتـسرف  هکنآ  تسوا  و 
(9)

(10  ) درد رپ  باذع  زا  ار  امش  دناهر  هک  ییادوس  رب  ار  امش  منک  تلالد  ایآ  دیدروآ  نامیا  هک  یناسک  نآ  يا 
هک دیتسه  رگا  امش  يارب  زا  تسا  رتهب  نآ  ناتاهسفن  ناتاهلامب و  ادخ  هار  رد  دیشاب  هدرکیم  داهج  شلوسر و  ادخب و  دیـشاب  هدروآ  نامیا 

دینادب
514 ص : نآرق ، همجرت 

(11)
ياهتشهب رد  هزیکاپ  ياهنکـسم  اهرهن و  اهنآ  ریز  زا  دوریم  هک  ییاهتـشهب  رد  ار  امـش  دنادرگیم  لخاد  ار و  ناتناهانگ  ار  امـش  رم  دزرمآیم 

(12  ) گرزب یبایماک  تسنآ  یمئاد  تماقا  ياج 
(13  ) ار نانمؤم  هد  تراشب  کیدزن و  یحتف  ادخ و  زا  تسیرای  شدیرادیم  تسود  هک  يرگید  و 

يوسب نم  راصنا  تسیک  هک  ار  نیّیراوح  رم  میرم  رـسپ  یـسیع  تفگ  هک  نانچ  مه  ادخ  ناروای  دیـشاب  دـیدروآ  نامیا  هک  یناسک  نآ  يا 
ار نانآ  میداد  يزوریف  سپ  یهورگ  دندش  رفاک  لیئارسا و  ینب  زا  یهورگ  دندروآ  نامیا  سپ  ادخ  راصنا  میئام  هک  نّویراوح  دنتفگ  ادخ 

(14  ) نابلاغ دندیدرگ  سپ  ناشنانمشد  رب  دندروآ  نامیا  هک 

ۀیآ ةرشع  يدحإ  یه  ۀّیندم و  ۀعمجلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) میکح زیزع  كاپ  هاشداپ  نآ  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامسآ و  رد  هچنآ  ار  ادخ  دیوگیم  حیبست 

باتک و ناشدزومآیم  ار و  ناشیا  دزاسیم  كاپ  ار و  شیاـهتیآ  ناـشیا  رب  دـناوخیم  ناـشیا  زا  ار  یلوسر  اـهیّما  رد  تخیگنارب  هکنآ  تسوا 
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(2  ) راکشآ یهارمگ  رد  هنیآ  ره  شیپ  زا  دندوب  هک  یتسردب  ار و  تمکح 
(3  ) میکح زیزع  تسوا  ناشیاب و  دندشن  قحال  هک  ناشیا  زا  دننارگید  و 

لضف  بحاص  تسادخ  دهاوخیم و  هک  یسکب  دهدیم  تسادخ  لضف  نآ 
515 ص : نآرق ، همجرت 

(4  ) گرزب
دندرک بیذکت  هک  یهورگ  لثم  تسا  دب  ار  اهباتک  دراد  رب  هک  تسا  رخ  لثم  ار  نآ  دنتشادن  رب  سپ  ۀیروت  دندش  هدرک  راب  هک  نانآ  لثم 

(5  ) ار ناراکمتس  هورگ  دنکیمن  تیاده  ادخ  ار و  ادخ  ياهتیآ 
دیتسه رگا  ار  گرم  دینک  وزرآ  سپ  نامدرم  ریغ  زا  دیئادخ  ناتـسود  دـیئامنیم  اعّدا  رگا  دـندرک  رایتخا  ّتیدوهی  هک  یناسک  نآ  يا  وگب 

(6  ) نایوگتسار
(7  ) ناراکمتسب تسا  اناد  ادخ  ناشاهتسد و  داتسرفیم  شیپ  هچنآ  ببسب  زگره  ار  نآ  درک  دیهاوخن  وزرآ  و 

بیغ و ملاعب  دیوشیم  هدـینادرگرب  سپ  تسامـش  هدـننک  تاقالم  نآ  هک  یتسردـب  سپ  وا  زا  دـیزیرگیم  هک  یگرم  نآ  هک  یتسردـب  وگب 
(8  ) دیدرکیم هک  دیدوب  هچنآب  ار  امش  داد  دهاوخ  ربخ  سپ  تداهش 

رتهب نآ  ار  عیب  دیراذگاو  ادخ و  رکذ  يوسب  دیباتشب  سپ  هعمج  زور  زا  زامن  يارب  دوش  هدرک  ادن  نوچ  دیدروآ  نامیا  هک  یناسک  نآ  يا 
(9  ) دینادب هک  دیتسه  رگا  امش  يارب  تسا 

دیوش راکتـسر  هک  دیاش  رایـسب  ار  ادخ  دینک  دای  ادـخ و  لضف  زا  دـیئوجب  نیمز و  رد  دـیوش  هدـنکارپ  سپ  زامن  دوش  هدراذـگ  نوچ  سپ 
(10)

زا وهل و  زا  تسا  رتهب  تسادخ  دزن  هچنآ  وگب  هداتـسیا  ارت  دنراذگیم  او  نآ و  يوسب  دـنوریم  هدـش  قّرفتم  يوهل  ای  یتراجت  دـننیب  نوچ  و 
(11  ) ناگدنهد يزور  نیرتهب  تسادخ  تراجت و 

ۀیآ ةرشع  يدحإ  یه  ۀّیندم و  نوقفانملا  ةروس 

516 ص : نآرق ، همجرت 
نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 

هکنآ دهدیم  یهاوگ  ادخ  ییوا و  هداتـسرف  وت  هکنآ  دنادیم  ادخ  ادخ و  لوسر  ییوت  میهد  یهاوگ  دنیوگ  ناقفانم  وت  يوسب  دندمآ  نوچ 
(1  ) دننایوگغورد ناقفانم 

(2  ) دننکیم هچنآ  زا  دنشاب  دب  ناشیا  هک  ادخ  هار  زا  دندومن  عنم  سپ  يرپس  ار  ناشاهدنگوس  دیریگب 
(3  ) دنمهفیمن ناشیا  سپ  ناشاهلد  رب  دش  هداهن  رهم  سپ  دندش  رفاک  سپ  دندروآ  نامیا  هک  تسنیا  ببسب  نآ 

هدز هیکت  راویدـب  ياـهبوچ  دـنناشیا  اـیوگ  ار  ناـشیا  لوق  ونـشب  دـننک  نخـس  نوچ  ناشاهمـسج و  تدـیآ  شوخ  ار  ناـشیا  ینیب  نوـچ  و 
(4  ) دنوشیم هدیزگرب  هنوگچ  ادخ  ناشیا  اب  دنک  لاتق  ناشیا  زا  نک  رذح  سپ  دننمشد  ناشیا  رب  دایرف  ره  دنرادنپیم 

ناشیا دندنبیم و  ار  ناشیا  ینیب  ار و  ناشیا  رـس  دنچیپ  ادخ  هداتـسرف  امـش  يارب  دهاوخ  شزرمآ  ات  دـیئایب  ار  ناشیا  رم  دوش  هتفگ  نوچ  و 
(5  ) ناگدننک ّربکت  دنشاب 

هک یتسردب  ار  ناشیا  رم  ادخ  دزرماین  زگره  ناشیا  يارب  یشاب  هدرکن  رافغتسا  ای  ار  ناشیا  یـشاب  هدرک  شزرمآ  ناشیا  يارب  تسا  ناسکی 
(6  ) ار ناقساف  هورگ  دنکن  تیاده  ادخ 

نکیل نیمز و  اهنامـسآ و  ياهنیزخ  تساریادخ  دـنوش و  قّرفتم  ات  تسادـخ  لوسر  دزن  هکنآ  رب  دـینکن  قافنا  دـنیوگیم  هک  نانآ  دـنناشیا 
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(7  ) دنمهفیمن ناقفانم 
يارب يو و  لوسر  يارب  تّزع و  تساریادخ  رم  ار و  رتلیلذ  نآ  زا  رتزیزع  هّتبلا  درک  دهاوخ  نوریب  هنیدـم  يوسب  میدرگ  زاب  رگا  دـنیوگیم 

ناگدنورگ 
517 ص : نآرق ، همجرت 

(8  ) دننادیمن ناقفانم  نکیل  و 
دنناشیا هورگ  نآ  سپ  ار  نیا  درک  هک  یـسک  ادـخ و  رکذ  زا  امـش  دالوا  هن  امـش و  لاوما  ار  امـش  دـنادرگن  لفاغ  دـندیورگ  هک  ناـنآ  يا 

(9  ) ناراکنایز
سپ رگا  نم  راـگدرورپ  يا  دـیوگ  سپ  گرم  ار  امـش  زا  یکی  دـیایب  هـکنآ  زا  شیپ  ار  امـش  میدـینادرگ  يزور  هـچنآ  زا  دـینک  قاـفنا  و 

(10  ) ناکین زا  موشب  مهدب و  هقدص  سپ  کیدزن  یتّدم  رم  ارم  يزادنیب 
(11  ) دینکیم هچنآب  تسهاگآ  ادخ  وا و  تّدم  دیایب  هاگ  ره  ار  یسفن  ادخ  دزادنین  سپ  زگره  و 

ۀیآ ةرشع  ینامث  یه  ۀّیندم و  نباغّتلا  ةروس 

نآرق 543  همجرت 
نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 

اناوت زیچ  همه  رب  تسوا  شیاتـس و  تسار  وا  رم  یهاشداپ و  تسار  وا  رم  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  ار  ادخ  دنکیم  حیبست 
(1)

(2  ) تسا انیب  دینکیم  هچنآب  ادخ  نمؤم و  امش  زا  یضعب  دیرفاک و  امش  زا  یضعب  سپ  ار  امش  دیرفآ  هکنآ  تسوا 
(3  ) تشگزاب تسوا  يوسب  ار و  امش  ياهتروص  دینادرگ  وکین  سپ  ار  امش  داد  تروص  یتسارب و  ار  نیمز  اهنامسآ و  دیرفآ 

اههنیـس تاذب  تساناد  ادخ  دیئامن و  راکـشآ  هک  ار  هچنآ  دینکیم و  ناهنپ  هک  ار  هچنآ  دنادیم  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  دـنادیم 
(4)

(5  ) كاندرد یباذع  تسارناشیا  ار و  ناشراک  يدب  دندیشچ  سپ  شیپ  زا  دندش  رفاک  هک  نانآ  ربخ  ار  امش  دماین  ایآ 
518 ص : نآرق ، همجرت 

دنادرگیم ور  دندش و  رفاک  سپ  ار  ام  دنکیم  تیاده  یناسنا  ایآ  دنتفگ  سپ  دهاوشب  ناشیا  نالوسر  ار  ناشیا  دمآ  هک  دوب  نیا  ببـسب  نآ 
(6  ) تسا هدوتس  زاینیب  ادخ  ادخ و  دمآ  زاینیب  و 

هداد ربخ  سپ  دـنوش  هتخیگنارب  هنیآ  ره  نم  راگدرورپب  مسق  یلب  وگب  دـش  دـنهاوخن  هتخیگنارب  هکنآ  دـندش  رفاک  هک  نانآ  دـندرب  نامگ 
(7  ) تسا ناسآ  ادخ  رب  نیا  دیاهدرک و  هچنآب  دیوش 

(8  ) تسهاگآ دینکیم  هچنآب  ادخ  میداتسرف و  هک  ار  يرون  نآ  وا و  لوسر  ادخب و  دیورگب  سپ 
رد هتـسیاش  راـک  دـنکیم  ادـخب و  دروآـیم  ناـمیا  هک  یـسک  ندرک و  نوـبغم  زور  تسنآ  عـمج  زور  يارب  ار  امـش  دـنک  عـمج  هـک  يزور 

یبایماک تسنیا  هشیمه  نآ  رد  ناینادـیواج  اهرهن  اـهنآ  ریز  زا  دوریم  هک  ییاهتـشهب  رد  ار  وا  دـنکیم  لـخاد  شیاهیدـب و  وا  زا  دـنارذگیم 
(9  ) گرزب

(10  ) تسا یتشگزاب  دب  نآ و  رد  ناینادواج  شتآ  نارای  دنناشیا  ام  ياهتیآب  دندرک  بیذکت  دندش و  رفاک  هک  نانآ  و 
(11  ) تساناد زیچ  همهب  ادخ  ار و  شلد  دنک  تیاده  ادخب  دروآ  نامیا  هک  یسک  ادخ و  نذاب  رگم  یتبیصم  چیه  دیسرن 

(12  ) راکشآ ندیناسر  تسا  ام  لوسر  رب  هک  تسین  نیا  زج  سپ  دیدینادرگ  ور  رگا  سپ  ار  لوسر  دینک  يوریپ  ار و  ادخ  دینک  يوریپ  و 
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(13  ) ناگدنورگ دننکیم  لّکوت  سپ  ادخ  رب  وا و  زج  ییادخ  تسین  ادخ 
دینک و وفع  دیرذگ و  رد  رگا  دیـشاب و  رذح  رب  سپ  امـش  يارب  دننمـشد  امـش  دالوا  امـش و  ياهتفج  هک  یتسردب  دیدیورگ  هک  نانآ  يا 

(14  ) تسنابرهم هدنزرمآ  ادخ  هک  یتسردب  سپ  دیشخبب 
دزم وا  دزن  ادخ  دناالب و  امش  دالوا  امش و  لاوما  هک  تسین  نیا  زج 

519 ص : نآرق ، همجرت 
(15  ) تسگرزب

ار شـسفن  لخب  دنک  يرادهگن  هکنآ  دوخ و  سفن  يارب  رتهب  دینک  قافنا  دینک و  تعاطا  دیونـشب و  دیناوت و  هچنآ  ادخ  زا  دـیزیهرپب  سپ 
(16  ) ناراکتسر دنناشیا  هورگ  نآ  سپ 

(17  ) ملح اب  هدننک  لوبق  تسادخ  ار و  امش  دزرمایب  امش و  يارب  ار  نآ  دنک  دایز  وکین  ماو  ار  ادخ  دیهد  ماو  رگا 
(18  ) تسا میکح  زیزع  راکشآ  بیغ و  ياناد 

ۀیآ ةرشع  اتنثا  یه  ۀّیندم و  قالّطلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
دوخ راگدرورپ  ادخ  زا  دیزیهرپب  ار و  هّدع  دیئامن  طبض  ناشهّدع و  تقو  ار  ناشیا  دیهد  قالط  سپ  ار  نانز  دیداد  قالط  نوچ  ربمغیپ  يا 

تسادخ و ياهّدح  نآ  رهاظ و  یتشز  راک  ناشیا  زا  دیآ  دـیدپ  هکنآ  رگم  دـنور  نوریب  دـیابن  ناشیا و  ياهناخ  زا  ار  ناشیا  دـینکم  نوریب 
(1  ) ار يرما  نآ  زا  دعب  دروآ  دیدپ  ادخ  هک  دیاش  ینادیمن  دوخ  رب  هدرک  ملظ  قیقحتب  سپ  ادخ  دودح  زا  درذگ  رد  هک  یسک 

دوخ و زا  لداـع  ود  دـیریگب  هاوگ  یبوخب و  ار  ناـشیا  دـیهد  تقراـفم  اـی  یبوـخب  ار  ناـشیا  دـیرادهاگن  سپ  ناشتّدـم  دـسرب  نوـچ  سپ 
زا دزیهرپب  هک  یـسک  تمایق و  زورب  ادخب و  دورگیم  هک  تسا  هدوب  هکنآ  نآب  دنوش  هداد  دنپ  هک  تسنآ  ادخ  يارب  ار  تداهـش  دـیرادیاپب 

(2  ) هدش نوریب  ار  وا  دنادرگیم  ادخ 
ادخ رب  دنک  لّکوت  هک  یسک  دربیمن و  نامگ  هک  اهاج  زا  ار  وا  دهد  يزور  و 

520 ص : نآرق ، همجرت 
(3  ) هزادنا زیچ  ره  يارب  ادخ  هدینادرگ  هک  قیقحتب  تسا  رما  هدنناسر  ادخ  هک  یتسردب  وا  یفاک  تسوا  سپ 

نابحاص دنوشن و  ضیاح  هک  نانزنا  تسهام و  هس  ناشیا  هّدع  سپ  دیراد  ّکش  رگا  امـش  نانز  زا  ضیح  زا  دـندش  دـیمون  هک  نانز  نآ  و 
(4  ) ناسآ وا  رما  زا  وا  يارب  دنادرگیم  ادخ  زا  دزیهرپب  هک  یسک  ار و  ناشدوخ  راب  دنراذگ  ورف  هک  تسنآ  ناشتّدم  اهلمح 

شرجا ار  وا  رم  دوش  گرزب  ار و  شناهانگ  وا  زا  درادهاگن  ادـخ  زا  دزیهرپب  هک  یـسک  امـش و  يوسب  ار  وا  داتـسرف  ورف  تسادـخ  رما  نآ 
(5)

نابحاص دنـشاب  رگا  ناشیا و  رب  دیریگ  گنت  هک  ار  ناشیا  دینکم  رازآ  ناتنادجو و  زا  دـیاهدش  نکاس  هک  ییاج  زا  ار  ناشیا  دـینک  نکاس 
نایم يراگزاس  ار و  ناشیا  دزم  دـیهدب  سپ  امـش  يارب  دـنهد  ریـش  رگا  سپ  ار  دوخ  لمح  دـنراذگب  ات  ناشیا  رب  دـینک  قافنا  سپ  لـمح 

(6  ) يرگید ار  وا  دهد  ریش  دشاب  دوز  سپ  دینک  يریگتخس  رگا  یبوخب و  ناشیا 
ادخ ار  وا  هداد  هچنآ  زا  دیامن  قافنا  دیاب  سپ  وا  يزور  وا  رب  دشاب  هدش  گنت  هک  یسک  دوخ و  تعسو  زا  تعسو  بحاص  دنک  قافنا  هک 

(7  ) یناسآ يراوشد  زا  دعب  ادخ  دینادرگ  دهاوخ  يدوزب  ار  وا  هداد  هچنآ  رگم  ار  یسفن  ادخ  دنکن  فیلکت 
یباذع ار  وا  میدرک  باذع  تخس و  یباسح  ار  وا  میدرک  باسح  سپ  وا  ناربمغیپ  شراگدرورپ و  رما  زا  درک  یـشکرس  هک  هیرق  زا  اسب  و 

(8  ) تشز
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(9  ) نایز شراک  ماجنا  دوب  ار و  شراک  تبقاع  دیشچ  سپ 
لقع  نابحاص  يا  ار  ادخ  دیزیهرپب  سپ  تخس  یباذع  ناشیا  يارب  ادخ  درک  هدامآ 

521 ص : نآرق ، همجرت 
(10  ) ار رکذ  امش  يوسب  ادخ  داتسرف  ورف  هک  قیقحتب  دندیورگ  هک  نانآ 

اهیکیرات زا  هتـسیاش  راک  دندرک  دندروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  درب  نوریب  ات  تسحـضاو  هک  ار  ادخ  تایآ  امـش  رب  دناوخب  هک  ار  یلوسر 
رد دننادیواج  اهرهن  اهنآ  ریز  زا  تسیراج  هک  ییاهتشهب  رد  ار  وا  دنک  لخاد  وکین  راک  درک  ادخب و  دروآ  نامیا  هکنآ  ییانشور و  يوسب 

(11  ) ار شیزور  وا  يارب  ادخ  درک  وکین  قیقحتب  هشیمه  نآ 
تسا و اناوت  زیچ  ره  رب  ادخ  هک  یتسردب  دـینادب  ات  اهنآ  نایم  رما  درآیم  ورف  اهنآ  لثم  نیمز  زا  ار و  نامـسآ  تفه  دـیرفآ  هکنآ  تسادـخ 

(12  ) ملع ۀهج  زا  زیچ  رهب  هدومن  هطاحا  قیقحتب  ادخ  هک  یتسردب 

ۀیآ ةرشع  اتنثا  یه  ۀّیکم و  میرحّتلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) تسنابرهم هدنزرمآ  ادخ  تیاهتفج و  يدونشوخ  ییوجیم  وت  يارب  ادخ  درک  لالح  هک  ار  هچنآ  ینکیم  مارح  ارچ  ربمغیپ  يا 

(2  ) میکح ياناد  تسوا  تسامش و  رایتخا  بحاص  ادخ  امش و  ياهدنگوس  ندوب  لالح  امش  يارب  ادخ  داد  رارق  هک  قیقحتب 
ار شضعب  درک  نایب  وا  رب  ادخ  ار  وا  داد  عالّطا  واب و  داد  ربخ  نوچ  سپ  ار  ینخس  شجاوزا  زا  یـضعب  هب  یبن  تفگ  ناهنپ  هک  یماگنه  و 

(3  ) هاگآ ياناد  ارم  داد  ربخ  تفگ  ار  نیا  ارت  داد  ربخ  یک  تفگ  واب  شداد  ربخ  نوچ  سپ  یضعب  زا  دومن  ضارعا  و 
522 ص : نآرق ، همجرت 

ربمغیپ رای  تسوا  ادخ  هک  یتسردب  سپ  وا  رب  دیوش  تشپ  مه  رگا  ات و  ود  امش  ياهلد  تشک  هک  قیقحتب  سپ  ادخ  يوسب  دینک  هبوت  رگا 
(4  ) دنتشپ مه  نیا  زا  دعب  هکئالم  نانمؤم و  حلاص  لیئربج و  و 

هبوت ناربنامرف  دـننمؤم  هک  یناـنز  ناملـسم  ناـنز  امـش  زا  رتهب  اـهتفج  ار  وا  دـهد  لدـب  هک  ار  امـش  دـهد  قـالط  رگا  شراـگدرورپ  دـیاش 
(5  ) هزیشود هزیشودان و  ناگدننک  ترجه  ناگدننک  تدابع  ناگدننک 

تخـس تشرد  هکئالم  تسوا  رب  تسا  اهگنـس  نامدرم و  شاهنابز  هک  شتآ  زا  ار  ناتناسک  ناتدوخ و  دیرادهگن  دیاهدیورگ  هک  نانآ  يا 
(6  ) دنوش هدرک  رما  هک  هچنآ  دننکیم  ار و  ناشیا  دنک  رما  هک  هچنآ  ار  ادخ  دننکیمن  ینامرفان 

(7  ) دیدرکیم هک  دیدوب  هچنآ  دیوشیم  هداد  ازج  هک  تسین  نیا  زج  زورما  دیرواین  رذع  دیدش  رفاک  هکنآ  يا 
لخاد ار و  امش  ناهانگ  امـش  زا  درذگ  رد  امـش  راگدرورپ  دیاش  صلاخ  هبوت  ادخ  يوسب  دیئامن  هبوت  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  نآ  يا 
دوریم ناشیا  رون  وا  اب  دـندیورگ  هک  نانآ  ار و  ربمغیپ  ادـخ  دزاسن  راوخ  هک  يزور  اهرهن  اـهنآ  ریز  زا  دوریم  هک  ییاهتـشهب  ار  امـش  دـنک 

ییاناوت زیچ  ره  رب  وت  هک  یتسردـب  ار  ام  زرمایب  ار و  ام  رون  ام  يارب  امن  مامت  ام  راگدرورپ  دـنیوگیم  ناشیاهنیمیب  ناـشیا و  ياهتـسد  هناـیم 
(8)

(9  ) تسا یتشگزاب  دب  تسخزود و  ناشهاگیاج  ناشیا و  رب  ریگب  تخس  ناقفانم و  راّفک و  اب  نک  داهج  ربمغیپ  يا 
ریز ات  ود  نآ  دندوب  طول  نز  حون و  نز  دندش  رفاک  هک  نانآ  يارب  یلثم  ادخ  دز 

523 ص : نآرق ، همجرت 
لخاد دش  هتفگ  ار و  يزیچ  ادخ  زا  هدنب  ود  نآ  زا  درکن  تیافک  سپ  ار  ود  نآ  دندرک  تنایخ  سپ  هتـسیاش  ود  ره  ام  ناگدنب  زا  هدنب  ود 

(10  ) ناگدنوش لخاد  اب  شتآ  رد  ود  ره  دیوش 
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تشهب و رد  هناخ  دوخ  دزن  نم  يارب  نک  اـنب  نم  راـگدرورپ  تفگ  هک  یماـگنه  نوعرف  نز  دـندیورگ  هک  ناـنآ  يارب  ار  لـثم  ادـخ  دز  و 
(11  ) ناملاظ هورگ  زا  ارم  هد  تاجن  وا و  لمع  نوعرف و  زا  ارم  هد  تاجن 

شیاهباتک و شراگدرورپ و  نانخـس  درک  قیدصت  ام و  حور  زا  نآ  رد  میدیمد  سپ  ار  شتروع  درک  يرادهاگن  هک  نارمع  رتخد  میرم  و 
(12  ) ناگدننک تعاطا  زا  دوب 

ۀیآ نوثالث  یه  ۀّیکم و  کلملا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) اناوت يزیچ  ره  رب  تسوا  یهاشداپ و  تسوا  تسدب  هکنآ  دمآ  نوزفا 

(2  ) هدنزرمآ زیزع  تسوا  رادرک و  زا  دیرتبوخ  مادک  ار  امش  دیامزایب  ات  ار  یگدنز  ار و  ندرم  دروآ  دیدپ  هکنآ 
(3  ) یناصقن چیه  ینیب  ایآ  ار  مشچ  نادرگ  زاب  سپ  یتوافت  هدنیاشخب  ندرک  دیدپ  رد  ینیب  هن  هقبط  هقبط  ار  نامسآ  تفه  دیرفآ  هکنآ 

(4  ) هدش هدنام  تسوا  هاگان و  مشچ  وت  يوسب  ددرگیمرب  راب  ود  ار  مشچ  نادرگرب  سپ 
باذع  ناشیا  يارب  میدینادرگ  هدامآ  ار و  ناطیش  رم  ناگدنار  ار  نآ  میدینادرگ  اهغارچب و  ار  ایند  نامسآ  میتسارآ  قیقحتب  و 

524 ص : نآرق ، همجرت 
(5  ) ار شتآ 

(6  ) تسا یتشگزاب  دب  مّنهج و  باذع  دوخ  راگدرورپ  رب  دندش  رفاک  هک  نانآ  يارب  و 
(7  ) یشوجیم نآ  یشورخ و  ار  نآ  رم  دنونشب  نآ  رد  دنوش  هتخادنا  نوچ 

هدنهد میب  ار  امـش  رم  دماین  ایآ  شنانزاخ  ار  ناشیا  دـنک  لاؤس  یعمج  نآ  رد  دوش  هتخادـنا  هاگ  ره  مشخ  زا  دوش  هراپ  هراپ  دـش  کیدزن 
(8)

(9  ) گرزب یهارمگ  رد  رگم  امش  دیتسین  زیچ  چیه  ادخ  هداتسرفن  میتفگ  میدرک و  بیذکت  سپ  هدنهد  میب  ار  ام  دمآ  يرآ  دنیوگ 
(10  ) شتآ نارای  رد  ام  میدوبن  میتفاییم  ای  میدینشیم  هک  ام  میدوب  رگا  دنتفگ  و 

(11  ) ار نازوس  شتآ  لها  رم  تمحر  زا  سپ  ناشناهانگب  دندرک  رارقا  سپ 
(12  ) گرزب دزم  شزرمآ و  تسارناشیا  رم  ناهن  رد  دوخ  راگدرورپ  زا  دنسرتیم  هک  نانآ  هک  یتسردب 

(13  ) اههنیس تاذب  تسا  اناد  وا  هک  یتسردب  ار  نآ  دینک  راکشآ  ای  ار  ناتنانخس  دیزاس  ناهنپ  و 
(14  ) ریبخ فیطل  تسوا  درک و  دیدپ  هکنآ  دینادیمن  ایآ 

(15  ) تشگزاب تسوا  يوسب  وا و  يزور  زا  دیروخب  شفارطا و  رد  دینک  ریس  سپ  مرن  ار  نیمز  امش  يارب  دینادرگ  هکنآ  تسوا 
(16  ) دشاب هدزیم  جوم  نآ  هاگ  نآ  سپ  ار  نیمز  امش  اب  درب  ورف  هک  تساهنامسآ  رد  هکنآ  زا  دیدش  نمیا  ایآ 

(17  ) دنهد میب  دشاب  هنوگچ  تسناد  دیهاوخ  سپ  داب  دنت  امش  رب  دتسرفب  هک  تساهنامسآ  رد  هکنآ  زا  دیدش  نمیا  ایآ 
(18  ) نم راکنا  تسا  هنوگچ  سپ  دندوب  ناشیا  شیپ  زا  هک  نانآ  دندومن  بیذکت  قیقحتب  و 

یتسردب يادخ  زج  ار  اهنآ  درادیم  هاگن  زیچ  هچ  دـنرآیم  ارف  دـناهداشگ و  لاب  هک  ناشیا  يالاب  هک  ناشیا  يالاب  هدـنرپ  يوسب  دـندیدن  ایآ 
وا هک 

525 ص : نآرق ، همجرت 
(19  ) تسا انیب  زیچ  رهب 

(20  ) رورغ رد  زج  نارفاک  دنتسین  ادخ  ریغ  زا  ار  امش  دنکیم  يرای  هک  امش  يارب  تسا  رگشل  وا  هک  نیا  تسیک  ایآ 
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(21  ) ندز زابرس  یشکرس و  رد  دندرک  جاجل  هکلب  ار  شیزور  دریگ  زاب  هک  ار  امش  دهدیم  يزور  هک  تسیک  ایآ 
(22  ) تسار هار  رب  هداتسیا  تسرد  دوریم  هکنآ  ای  رتهتفای  تیاده  شیور  رب  نوگنرس  دوریم و  هار  هکنآ  سپ  ایآ 

(23  ) دینکیم رکش  یکدنا  اهلد  اهمشچ و  شوگ و  امش  يارب  دینادرگ  ار و  امش  دیرفآ  هکنآ  تسوا  وگب 
(24  ) دیوشیم روشحم  وا  يوسب  نیمز و  رد  ار  امش  درک  هدنکارپ  هکنآ  تسوا  وگب 

(25  ) نایوگتسار دیتسه  رگا  هدعو  نیا  دوب  دهاوخ  یک  دنیوگیم  و 
(26  ) راکشآ هدنهد  میب  منم  هک  تسین  نیا  زج  تسادخ و  دزن  ملع  هک  تسین  نیا  زج  وگب 

(27  ) دیتساوخیم ار  نآ  هک  دیدوب  هچنآ  تسنیا  دوش  هتفگ  دندش و  رفاک  هک  نانآ  ياهیور  دوش  دب  کیدزن  ار  نآ  دننیب  نوچ  سپ 
باذع زا  ار  نارفاک  دریگ  هانپ  هکنآ  تسیک  سپ  ار  ام  دنک  تمحر  ای  تسا و  نم  اب  هک  ره  ادـخ و  ارم  دزاس  كاله  رگا  دـیدید  ایآ  وگب 

(28  ) كاندرد
(29  ) تسا نشور  یهارمگ  رد  وا  هک  ره  تسناد  دیهاوخ  يدوزب  سپ  میدرک  لّکوت  وا  رب  نآب و  میدروآ  نامیا  هدنیاشخب  تسوا  وگب 

(30  ) ناور یبآ  ار  امش  دهدب  تسیک  سپ  هتفر  ورف  امش  بآ  ددرگ  رگا  دیهد  ربخ  وگب 

ۀیآ نوسمخ  ناتنثا و  یه  ۀّیّکم و  ملقلا  ةروس 

526 ص : نآرق ، همجرت 
نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 

(1  ) دنسیونیم هچنآ  ملقب و  مسق 
(2  ) نونجم تراگدرورپ  تمعنب  وت  یتسین  هک 

(3  ) ّتنم نودب  شاداپ  تسارت  رم  هک  یتسردب  و 
(4  ) میظع قلخ  رب  ییوت  هک  یتسردب  و 

(5  ) دننیب هب  وت و  ینیب  هب  هک  دشاب  دوز  سپ 
(6  ) دننونج هنتف و  رد  امش  زا  کی  مادک 

(7  ) ناگدش تیادهب  رتاناد  تسوا  شهار و  زا  دش  مگ  هکنآب  تسا  رتاناد  وا  وت  راگدرورپ  هک  یتسردب 
(8  ) ار ناگدننک  بیذکت  نکم  تعاطا  سپ 

(9  ) دننک یمرن  سپ  ینک  یمرن  شاک  هک  دندرک  وزرآ 
(10  ) هدنروخ غورد  دنگوس  ره  نکم  تعاطا  و 

(11  ) ار ینیچ  نخسب  هدنور  هدننک  بیع 
(12  ) راکدب هدننک  يدعت  ریخ  زا  هدنراد  زاب 
(13  ) ار هدازمارح  نآ  زا  دعب  راک  افج  تشز 

(14  ) نادنزرف لام و  بحاص  دشاب  هک 
(15  ) تسناینیشیپ ياههناسفا  دیوگ  ام  تایآ  وا  رب  دوش  هدناوخ  نوچ 

(16  ) ینیب يالاب   ) موطرخ رب  شمینک  غاد  دشاب  دوز 
زور ار  نآ  مینکیم  عطق  هک  دـندرک  دای  دـنگوس  هک  یماگنه  ار  غاب  نارای  میدرک  التبم  هک  نانچ  ار  ناـشیا  میدرک  ـالتبم  اـم  هک  یتسردـب 

(17  ) ناگدننک
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(18  ) دننکن جارخا  و 
(19  ) دنناگتفخ ناشیا  دوخ و  راگدرورپ  زا  هدننک  فاوط  نآ  رب  دیآ  سپ 

(20  ) تشادن يزیچ  هک  یغاب  نوچ  غاب  نآ  تشگ  سپ 
(21  ) ناگتفایرد حبص  دندرک  مهب  ادن  سپ 

(22  ) ناگدننک رمث  عطق  دیتسه  رگا  ناتتشک  رب  دیورب  دادماب  هک 
(23  ) دندرکیم تروشم  ناهنپ  ناشیا  دنتفر و  سپ 

(24  ) هدنامرد امش  رب  زور  نآ  رد  ار  نآ  دنکن  لخاد  هک 
(25  ) نایاناوت عنم  دصق  رب  دنتفر  دادماب  و 

ناگدشمگ  میئام  هک  یتسردب  دنتفگ  ار  اهنآ  دندید  نوچ  سپ 
527 ص : نآرق ، همجرت 

(26)
(27  ) هرهب یب  میئام  هکلب 

(28  ) دینکیمن حیبست  ارچ  هک  ار  امش  رم  متفگن  ایآ  ناشرتهب  تفگ 
(29  ) ناراکمتس میدوب  ام  ار و  راگدرورپ  یکاپ  مینادیم  دنتفگ 
(30  ) ناگدننک تمالم  رگید  یضعب  رب  ناشیضعب  درک  ور  سپ 

(31  ) ناور هدایز  میدوب  ام  هک  ام  رب  ياو  يا  دنتفگ 
(32  ) میناگدننک تبغر  دوخ  راگدرورپ  يوسب  ام  هک  یتسردب  نآ  زا  رتهب  ار  ام  دهد  ضوع  ام  راگدرورپ  دیاش 

(33  ) دینادب هک  دیشاب  رگا  تسا  رتگرزب  ترخآ  باذع  هنیآ  ره  باذع و  تسا  نینچمه 
(34  ) تمعن زان و  اب  ياهتشهب  دوخ  راگدرورپ  دزن  تسناراکزیهرپ  يارب  هک  یتسردب 

(35  ) ناراکهانگ دننام  ار  ناداقنم  مینادرگیم  سپ  ایآ 
(36  ) دینکیم مکح  هنوگچ  ار  امش  رم  تسیچ 

(37  ) دیناوخیم نآ  رد  هک  یباتک  تسار  امش  رم  ایآ 
(38  ) دینکیم رایتخا  هک  ار  هچنآ  نآ  رد  تسار  امش  رم  هک  یتسردب 

(39  ) دینک مکح  هچنآب  تسار  امش  رم  هک  یتسردب  تمایق  زور  ات  هدیسر  لامکب  ام  رب  هک  دّکوم  ياهنامیپ  تسار  امش  رم  ایآ 
(40  ) دمآ نماض  نآب  ناتمادک  ناشیا  زا  سرپب 

(41  ) نایوگتسار دنتسه  رگا  ار  ناشیا  ءاکرش  دیرایب  سپ  دنناکیرش  ار  ناشیا  رم  ایآ 
(42  ) دنناوتن سپ  دوجسب  دوش  هدناوخ  قاس و  زا  دوش  هدرک  فشک  هک  يزور 

(43  ) ناتسردنت دنناشیا  دوجسب و  دندشیم  هدناوخ  هک  دندوب  قیقحتب  يراوخ و  ار  ناشیا  دریگ  ورف  ناشاهمشچ  دشاب  هداتفا  دورف  هک 
(44  ) دننادیمن هک  یهار  زا  ار  ناشیا  میدرون  رد  يدوزب  ار  نخس  نیا  دنکیم  بیذکت  هک  یسک  ارم و  راذگاو  سپ 

(45  ) تسا مکحم  نم  دیک  هک  یتسردب  ار  ناشیا  میهدیم  تلهم  و 
(46  ) دنناگدش راب  نارگ  ناوات  زا  ناشیا  سپ  يدزم  ناشیا  زا  یهاوخیم  ایآ 

زا تسناشیا  دزن  ایآ 
528 ص : نآرق ، همجرت 
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(47  ) دنسیونیم ناشیا  سپ  بیغ 
(48  ) دوب مشخ  رپ  وا  درک و  ادن  هک  یماگنه  یهام  قیفر  نوچ  شابم  ار و  تراگدرورپ  مکح  نک  ربص  سپ 

(49  ) هدش هدرک  تمالم  دوب  وا  ییاجب و  دوشیم  هتخادنا  شراگدرورپ  زا  یتمعن  ار  نآ  تفایرد  هک  دوب  نآ  هن  رگا 
(50  ) ناکین زا  ار  وا  دینادرگ  سپ  شراگدرورپ  ار  نآ  دیزگرب  سپ 

تـسا هناوید  وا  هکنیا  دنیوگیم  ار و  رکذ  دندینـش  نوچ  ناشیاهمـشچب  ارت  دننزب  هنیآ  ره  دندش  رفاک  هک  نانآ  دوب  کیدزن  هک  یتسردـب  و 
(51)

(52  ) ار نایناهج  رم  يدنپ  رگم  وا  تسین  و 

ۀیآ نوسمخ  ناتنثا و  یه  ۀّیّکم و  ۀّقاحلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) ّکشیب يا 

(2  ) هدنیآ عوقوب 
(3  ) ّکشیب نآ  تسیچ  ارت  دینادرگ  اناد  زیچ  هچ 

(4  ) هدنروآ مهرد  داع  دومث و  دومن  بیذکت 
(5  ) تبوقعب دوش  هدینادرگ  كاله  سپ  دومث  اّما  سپ 

(6  ) روآ روز  دنت  دابب  دش  هدینادرگ  كاله  سپ  داع  اّما  و 
يامرخ تخرد  ناشیا  دـندوب  ایوگ  هداـتفا  نآ  رد  ار  هورگ  نآ  ینیب  سپ  یپ  رد  یپ  زور  تشه  بش و  تفه  ناـشیا  رب  ار  نآ  تشاـمگرب 

(7  ) هداتفا
(8  ) هدنامزاب چیه  ار  ناشیا  ینیب  ایآ  سپ 

(9  ) ناهانگب هدش  ربز  ریز و  نآ و  زا  شیپ  دوب  هک  یناسک  نوعرف و  دمآ  و 
(10  ) یتخس رد  نوزفا  ینتفرگ  ارف  ار  ناشیا  تفرگ  ارف  سپ  ار  دوخ  راگدرورپ  لوسر  دندرک  ینامرفان  سپ 

ار امش  میتشادرب  دوب  بآ  نایغط  نوچ  ام  هک  یتسردب 
529 ص : نآرق ، همجرت 

(11  ) یتشک رد 
(12  ) هدنریگ دای  شوگ  ار  نآ  دریگیم  دای  يدنپ و  امش  يارب  ار  نآ  میدینادرگب  ات 

(13  ) هبترم کی  یندیمد  روص  رد  دوش  هدیمد  نوچ  سپ 
(14  ) هبترم کی  یندش  هدزمهب  دنوش  هدزمهب  سپ  اههوک  نیمز و  دوش  هتشادرب  و 

(15  ) هدنیآ عوقوب  دنیآ  عوقوب  زور  نآ  سپ 
(16  ) تسس زور  تسنآ  سپ  نامسآ  دوش  هتفاکش  و 

(17  ) هتشرف تشه  زور  نآ  رد  ناشالابب  ارت  راگدرورپ  شرع  دنرادرب  نآ و  فارطا  رد  دنناگتشرف  و 
(18  ) یناهنپ امش  زا  دنام  ناهنپ  دنوش و  هدرک  ضرع  زور  نآ  رد 

(19  ) ارم همان  دیناوخب  دیوگیم  سپ  شتسار  تسدب  شاهمان  دش  هداد  هک  یسک  اّما  سپ 
(20  ) ار مباسح  ماهدنب  ایرد  نم  هک  ماهتسناد  نم  هک  یتسردب 
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(21  ) هدیدنسپ یشیع  رد  تسوا  سپ 
(22  ) یلاع تشهب  رد 

(23  ) تسا کیدزن  شاهویم  هک 
(24  ) هتشذگ ياهزور  رد  دیداتسرف  شیپ  هچنآ  ببسب  اراوگ  دیماشایب  دیروخب و 

(25  ) ار ماهمان  نم  مدوب  هدشن  هداد  شاک  يا  دیوگیم  سپ  شپچ  تسدب  وا  همان  دوش  هداد  هکنآ  اّما  و 
(26  ) مباسح تسیچ  مدوب  هتسنادن  و 

(27  ) هدننک مکح  دوبیم  نآ  شاک  يا 
(28  ) ملام نم  زا  درکن  تیافک 

(29  ) مطّلست نم  زا  دش  لیاز 
(30  ) شدینک لغ  سپ  ار  وا  دیریگب 
(31  ) خزود رد  ار  وا  دیزادنیب  سپ 

(32  ) شدیشک رد  سپ  تسعارذ  داتفه  نآ  عرذ  هک  يریجنز  رد  ار  وا  سپ 
(33  ) گرزب يادخب  دروآیمن  نامیا  دوب  وا  هک 

(34  ) ریقف نداد  ماعط  رب  تشادیمن  تبغر  و 
(35  ) یشیوخ اجنیا  زورما  ار  وا  رم  تسین  سپ 

زا رگم  یکاروخ  هن  و 
530 ص : نآرق ، همجرت 
(36  ) تحارج كرچ و 

(37  ) ناراکهانگ رگم  ار  نآ  دروخیمن 
(38  ) دینیبیم هچنآب  منکیمن  دای  دنگوس  سپ 

(39  ) دینیبیمن هچنآ  و 
(40  ) میرک تسا  یلوسر  نخس  نآ  هک  یتسردب 

(41  ) دنورگیمن هک  یکدنا  رعاش  نخس  نآ  تسین  و 
(42  ) دننکیمن رّکفت  یکدنا  یحو  یب  ییوگ  بیغ  نخس  هن  و 

(43  ) نایملاع راگدرورپ  زا  تسا  ینداتسرف  ورف 
(44  ) نانخس ضعب  ام  رب  دنک  ارتفا  رگا  و 

(45  ) وا تسار  تسد  وا  زا  میریگب  هنیآ  ره 
(46  ) ار ندرگ  گر  وا  زا  میئامن  عطق  هنیآ  ره  سپ 

(47  ) ناگدننک عنم  نآ  زا  يدحا  چیه  امش  زا  دشابن  سپ 
(48  ) ناراکزیهرپ يارب  تسیدنپ  هنیآ  ره  وا  هک  یتسردب  و 

(49  ) ناگدننک بیذکت  تسامش  زا  هک  مینادیم  ام  هک  یتسردب  و 
(50  ) نارفاک رب  تسیترسح  نآ  هک  یتسردب  و 

(51  ) نیقی ّقح و  هنیآ  ره  تسوا  و 
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(52  ) تسا گرزب  هک  دوخ  راگدرورپ  مانب  وگ  حیبست  سپ 

ۀیآ نوعبرأ  عبرأ و  یه  ۀّیکم و  جراعملا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) تسا هدنیآ  عوقوب  هک  ار  یباذع  هدننک  لاؤس  درک  لاؤس 

(2  ) هدننک عفد  ار  وا  رم  تسین  نارفاک  يارب 
(3  ) جراعم بحاص  يادخ  زا 

(4  ) لاس رازه  هاجنپ  شردق  تسه  هک  يزور  رد  وا  يوسب  حور  هکئالم و  دنکیم  جورع 
(5  ) وکین ربص  نک  ربص  سپ 

(6  ) رود ار  وا  دننیبیم  ناشیا  هک  یتسردب 
(7  ) کیدزن ار  وا  مینیبیم  ام  و 

هتخادگ  زلف  نوچ  نامسآ  دشابیم  هک  يزور 
531 ص : نآرق ، همجرت 

(8)
(9  ) مشپ نوچ  اههوک  دوشیم  و 

(10  ) یکیدزن زا  یکیدزن  دسرپن  و 
(11  ) ار شرسپ  نینچ  زور  باذع  زا  دادیم  ادخ  شاک  هک  راکهانگ  دراد  تسود  ناشیا  دوش  هدرک  انیب 

(12  ) ار شردارب  ار و  شنز  و 
(13  ) دنشاب هداد  ياج  هک  ار  شناشیوخ  و 

(14  ) ار وا  دناهرب  سپ  یگمه  تسا  نیمز  رد  هکنآ  و 
(15  ) تسیا هنابز  نآ  هک  یتسردب  تسنانچ  هن 

(16  ) ار ناشرس  تسوپ  تسا  هدننک 
(17  ) دینادرگب ور  تشپ و  هک  ار  نآ  دناوخیم 
(18  ) درک ظفح  سپ  ار  ایند  لام  درک  عمج  و 

(19  ) صیرح رایسب  هدش  هدیرفآ  ناسنا  هک  یتسردب 
(20  ) تسا هدننک  عزج  يّرش  ار  وا  دنک  ّسم  نوچ 
(21  ) تسا هدننک  عنم  ریخ  ار  وا  دنک  ّسم  نوچ  و 

(22  ) نارازگزامن رگم 
(23  ) ناگدننک تموادم  ناشزامن  رب  دنناشیا  هک  نانآ 

(24  ) مولعم تسا  یّقح  ناشاهلام  رد  هک  نانآ  و 
(25  ) ار هدنهاوخن  هدنهاوخ و  رم 

(26  ) ازج زورب  دننکیم  قیدصت  هک  نانآ  و 
(27  ) ناسرت ناشراگدرورپ  باذع  زا  دنناشیا  هک  نانآ  و 
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(28  ) تسنومأم ریغ  ناشراگدرورپ  باذع  هک  یتسردب 
(29  ) هدننک ظفح  ار  دوخ  جورف  رم  دنناشیا  هک  نانآ  و 

(30  ) دنناگدش تمالم  ریغ  ناشیا  هک  یتسردب  سپ  ناشاهنیمی  دشاب  کلام  هچنآ  ای  ناشاهتفج  رب  رگم 
(31  ) ّدح زا  ناگدنرذگ  رد  دنناشیا  هورگ  نآ  سپ  نیا  ریغ  دیوج  هک  یسک  سپ 

(32  ) ناگدننک تیاعر  ار  ناشدهع  ار و  ناشاهتناما  رم  دنناشیا  هک  نانآ  و 
(33  ) ناگدنیامن مایق  دوخ  یهاوگب  دنناشیا  هک  نانآ  و 

(34  ) دنناگدننک تظفاحم  دوخ  زامن  رب  ناشیا  هک  نانآ  و 
(35  ) دناهدش هتشاد  یمارگ  اهتشهب  رد  هورگ  نآ 

هک  ار  نانآ  تسیچ  سپ 
532 ص : نآرق ، همجرت 

(36  ) دنناگدنباتش وت  بناجب  دندش  رفاک 
(37  ) دنقّرفتم وت  پچ  زا  تسار و  زا 

(38  ) تمعن زان و  اب  ياهتشهب  رد  دوش  لخاد  هک  ناشیا  زا  يدرم  ره  دراد  عمط  ایآ 
(39  ) دننادیم هچنآ  زا  ار  ناشیا  میدیرفآ  ام  هک  یتسردب  تسنانچ  هن 

(40  ) نایاناوت هنیآ  ره  میئام  هک  براغم  قراشم و  راگدرورپب  منکیمن  دای  دنگوس  سپ 
(41  ) ناگدش هتفرگ  یشیپ  ام  میتسین  ناشیا و  زا  رتهب  میرآ  ضوع  هکنیا  رب 

(42  ) دنوشیم هداد  هدعو  هک  ار  ناشزور  دننک  تاقالم  ات  دننک  يزاب  دننک و  لطاب  تبحص  ات  ار  ناشیا  راذگاو  سپ 
(43  ) دنباتشیم ناتب  يوسب  ناشیا  ایوگ  هدنباتش  اهروگ  زا  دنیآ  نوریب  هک  يزور 

(44  ) دیدشیم هدرک  هدعو  دیدوب  هک  زور  نآ  تسنیا  يراوخ  ار  ناشیا  دشوپب  ناشاهمشچ  هداتفا  ورف  هک  یلاح  رد 

ۀیآ نورشع  عست و  یه  ۀّیّکم و  مالّسلا  هیلع  حون  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) كاندرد یباذع  ار  ناشیا  دیایب  هکنآ  زا  شیپ  ار  دوخ  موق  ناسرتب  هکنآ  شموق  يوسب  ار  حون  میداتسرف  ام  هک  یتسردب 

(2  ) مراکشآ هدنناسرت  ار  امش  نم  هک  یتسردب  نم  موق  يا  تفگ 
(3  ) ارم دینک  تعاطا  ار و  وا  دیزیهرپب  ار و  ادخ  دینک  یگدنب  هکنآ 

رگا دتفایمن  سپ  دمآ  نوچ  ادخ  رّرقم  تّدم  هک  یتسردب  هدش  هدربمان  یتّدم  ات  ار  امش  دزادنا  سپ  امش و  ناهانگ  زا  ار  امـش  رم  دزرمایب 
(4  ) دینادیم هک  دیدوب 

(5  ) زور بش و  ار  دوخ  موق  مدناوخ  نم  هک  یتسردب  اراگدرورپ  تفگ 
(6  ) نتخیرگ رگم  نم  ندناوخ  ار  ناشیا  دوزفین  سپ 

ار ناشیا  مدناوخ  هاگ  ره  نم  هک  یتسردب  و 
533 ص : نآرق ، همجرت 

یشکرس دندرک و  رارصا  ار و  دوخ  ياههماج  دندیشک  رسب  دوخ و  ياهـشوگ  رد  ار  ناشاهتـشگنا  دندینادرگ  ناشیا  زا  يرذگرد  هکنآ  ات 
(7  ) یندرک یشکرس  دندرک 
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(8  ) دنلب يزاوآب  ار  ناشیا  مدناوخ  نم  هک  یتسردب  سپ 
(9  ) یناهنپ ار  ناشیا  متفگ  ناهنپ  ار و  ناشیا  متفگ  اراکشآ  هک  یتسردب  سپ 

(10  ) هدنزرمآ تسه  وا  هک  یتسردب  دوخ  راگدرورپ  زا  دیهاوخ  شزرمآ  متفگ  سپ 
(11  ) یپ رد  یپ  ناراب  امش  رب  نامسآ  زا  دتسرفیم 

(12  ) اهرهن امش  يارب  دنادرگیم  اهتشهب و  امش  يارب  دهدیم  رارق  نارسپ و  اهلامب و  ار  امش  دنکیم  ددم  و 
(13  ) ندرک میظعت  ادخ  يارب  دیرادن  دیما  هک  ار  امش  رم  تسیچ 

(14  ) هزات هزات  ار  امش  دیرفآ  قیقحتب  و 
(15  ) رگیدکی ریز  ار  نامسآ  تفه  ادخ  دیرفآ  هنوگچ  هک  دیدیدن  ایآ 
(16  ) یغارچ ار  باتفآ  دینادرگ  ییانشور و  اهنآ  رد  ار  هام  دینادرگ  و 

(17  ) یندینایور نیمز  زا  ار  امش  دینایور  ادخ  و 
(18  ) یندروآ نوریب  ار  امش  دروآیم  نوریب  نآ و  رد  ار  امش  دنادرگیمرب  سپ 

(19  ) هدرتسگ ار  نیمز  امش  يارب  دینادرگ  ادخ  و 
(20  ) ار هداشگ  ياههار  نآ  زا  دینک  تفر  دمآ و  ات 

رگم وا  دـلو  وا و  لام  ار  اهنا  دوزفین  هک  ار  یـسک  دـندرک  يوریپ  ارم و  دـندرک  يرادربنامرفان  ناشیا  هک  یتسردـب  اراـگدرورپ  حون  تفگ 
(21  ) نایز

(22  ) گرزب ندرک  رکم  دندرک  رکم  و 
(23  ) ار رسن  هن  قوعی و  هن  ثوغی و  هن  تسا و  عاوس  ّدو و  وا  مان  هک  ار  یتب  دیراذگن  ار و  ناتنایادخ  هّتبلا  دیراذگن  دنتفگ  و 

(24  ) یهارمگ رگم  ار  ناراکمتس  دوزفین  ار و  يرایسب  دندینادرگ  هارمگ  قیقحتب  و 
(25  ) ار يروای  ادخ  ریغ  زا  دوخ  يارب  دنتفاین  سپ  شتآ  رد  دندش  لخاد  سپ  دندش  هدینادرگ  قرغ  ناشناهانگ  ۀهج  زا 

تفگ  و 
534 ص : نآرق ، همجرت 

(26  ) ار ینکاس  چیه  نارفاک  زا  نیمز  رب  راذگناو  اراگدرورپ  حون 
(27  ) ساپسان ناراکدب  رگم  دنیازن  ارت و  ناگدنب  دننک  هارمگ  ار  ناشیا  يراذگاو  رگا  هک  یتسردب 

ار ناراکمتـس  يازفین  ارنانمؤم و  نینمؤم و  رم  نامیا و  اب  نم  هناخ  رد  دـش  لخاد  هک  ار  یـسک  ارم و  ردام  ردـپ و  ارم و  زرمایب  اراـگدرورپ 
(28  ) تکاله رگم 

ۀیآ نورشع  نامث و  یه  ۀّیکم و  ّنجلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) بجع ار  نآرق  میدینش  ام  هک  یتسردب  دنتفگ  سپ  ّنج  زا  یهورگ  دندینش  هک  نم  يوسب  دش  هدرک  یحو  وگب 

(2  ) ار يدحا  دوخ  راگدرورپب  میدینادرگن  کیرش  واب و  میدیورگ  سپ  یتسار  يوسب  دومن  تیاده  هک 
(3  ) ار يدنزرف  هن  ار و  ینز  تفرگن  ام  راگدرورپ  ناش  تمظع  تسا  دنلب  هکنآ  و 

(4  ) باوص زا  رود  نخس  ادخ  رب  ام  درخ  مک  تفگیم  هک  دوب  هک  یتسردب  و 
(5  ) غورد ادخ  رب  ّنج  سنا و  زگره  دنیوگن  هک  میدرک  نامگ  ام  هک  یتسردب  و 
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(6  ) نایغط ار  ناشیا  دوزفا  سپ  ّنج  زا  ینادرمب  دندربیم  هانپ  هک  سنا  زا  ینادرم  دندوب  هک  یتسردب  و 
(7  ) ار يدحا  ادخ  دینازیگنا  دهاوخن  رب  هکنآ  دیدرک  نامگ  هک  نانچ  مه  دندرک  نامگ  هکنآ  و 

(8  ) باهش ياهریت  تخس و  نانابهگن  زا  هدش  رپ  ار  نآ  میتفای  سپ  ار  نامسآ  میتسج  هک  یتسردب  و 
نونکا  دیامنیم  عامتسا  هک  یسک  سپ  نداد  شوگ  يارب  اهنمیشن  رد  نآ  زا  میتسشنیم  ام  میدوب  هکنآ  و 

535 ص : نآرق ، همجرت 
(9  ) هّجوتم باهش  ریت  شیارب  دیآیم 

(10  ) يریخ ناشراگدرورپ  ناشیاب  دوب  هتساوخ  ای  تسا  نیمز  رد  هکنآب  هدش  هتساوخ  يّرش  ایآ  مینادیمن  هکنآ  و 
(11  ) فلتخم ياهقیرط  ام  میتسه  نآ و  يار  ام و  زا  یضعب  دنناحلاص و  ام  زا  یضعب  هکنآ  و 

(12  ) نتخیرگ هار  زا  ار  وا  درک  میناوتن  زجاع  نیمز و  رد  ار  ادخ  تخاس  میناوتن  زجاع  هکنیا  میدرک  نامگ  هکنآ  و 
ناصقن و زا  تشاد  دهاوخن  میب  سپ  دوخ  راگدرورپب  دروآ  نامیا  هک  یـسک  سپ  واب  میدروآ  نامیا  ار  تیادـه  میدینـش  نوچ  ام  هکنآ  و 

(13  ) نایغط
(14  ) ار تاجن  هار  دندش  ایوج  اهنآ  سپ  دیزرو  دایقنا  هک  یسک  سپ  دنناگدننک  يّدعت  ام  زا  یضعب  میناداقنم و  ام  زا  یضعب  هکنآ  و 

(15  ) مزیه مّنهج  يارب  زا  دنشاب  سپ  ناگدننک  يّدعت  اّما  و 
(16  ) رایسب یبآ  ار  ناشیا  میدادیم  هنیآ  ره  مالسا  هار  رب  دندوب  هدش  میقتسم  رگا  هکنیا  و 

(17  ) تخس یباذع  ار  وا  دروآ  رد  شراگدرورپ  رکذ  زا  دنادرگ  يور  هک  یسک  نآ و  رد  ار  ناشیا  میئامزایب  ات 
(18  ) ار يدحا  ادخ  اب  دیناوخم  سپ  تسادخ  يارب  دجاسمب  هکنیا  و 

(19  ) هدرب رگیدکی  يالاب  وا  رب  دنوش  هک  دندوب  کیدزن  ار  وا  دناوخب  هک  ادخ  هدنب  تساخرب  نوچ  هکنآ  و 
(20  ) ار يدحا  واب  منادرگیمن  کیرش  ار و  دوخ  راگدرورپ  مناوخیم  هک  تسین  نیا  زج  وگب 

(21  ) ار یعفن  هن  يررض و  امش  يارب  مشابیمن  کلام  نم  هک  یتسردب  وگب 
(22  ) یهانپ زگره  وا  ریغ  زا  مباییمن  يدحا و  ادخ  زا  مدریگن  هانپ  رد  نم  هک  یتسردب  وگب 

خزود شتآ  تـسوا  يارب  هـک  یتسردـب  سپ  ار  وا  هداتـسرف  ادـخ و  دـنک  يرادربناـمرفان  هـک  ره  وا و  هداتــسرف  ادـخ و  زا  ندـیناسر  رگم 
(23  ) هشیمه نآ  رد  نادیواج 

ات
536 ص : نآرق ، همجرت 

(24  ) رامش رد  رتمک  يراکددم و  هار  زا  رتناوتان  تسیک  هک  دننادیم  يدوزب  سپ  دندش  هداد  هدعو  هک  ار  هچنآ  دننیب  نوچ 
(25  ) رود نم  راگدرورپ  ار  نآ  دنادرگیم  ای  دیوشیم  هداد  هدعو  هچنآ  تسکیدزن  ایآ  منادیمن  وگب 

(26  ) ار يدحا  شبیغ  رب  دزاسیمن  علّطم  سپ  تسا  بیغ  ياناد 
(27  ) ینابهگن شرس  تشپ  زا  شتسد و  ود  هنایم  زا  دروآیم  رد  وا  هک  یتسردب  سپ  یلوسر  زا  دیدنسپ  هک  ار  نآ  رگم 

(28  ) رامش هار  زا  ار  يزیچ  ره  هدرمش  تسناشیا و  دزن  هچنآب  دومن  هطاحا  ار و  ناشراگدرورپ  ياهماغیپ  دندیناسر  قیقحتب  هک  دنادب  ات 

ۀیا نورشع  یه  ۀیّکم و  لّمّزملا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) هدیچیپ دوخ  رب  میلک  يا 
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(2  ) یکدنا رگم  بش  زیخرب 
(3  ) یلیلق نآ  زا  نک  مک  ای  شفصن 

(4  ) یندناوخ ّینات  هب  ار  نآرق  ناوخ  ّینأتب  نآ و  رب  نک  دایز  ای 
(5  ) نیگنس ینخس  وت  رب  میزاس  لزان  هک  دشاب  دوز  ام  هک  یتسردب 

(6  ) راتفگ هار  زا  تسا  رتتسرد  يراوشد و  رد  تسا  رتتخس  نآ  بش  نتساخرب  هک  یتسردب 
(7  ) زارد يدش  دمآ و  زور  رد  تسارت  رم  هک  یتسردب 

(8  ) یندش عطقنم  وا  يوسب  دوش  عطقنم  ار و  دوخ  راگدرورپ  مسا  نک  دای  و 
(9  ) لیکو ار  وا  ریگارف  سپ  وا  رگم  ییادخ  تسین  تسا  برغم  قرشم و  راگدرورپ 
(10  ) بوخ یندیزگ  ییادج  اهنآ  زا  نیزگ  ییادج  دنیوگیم و  هچنآ  رب  نک  ربص  و 
(11  ) یکدنا ار  اهنآ  هد  تلهم  تمعن و  نابحاص  ناگدننک  بیذکت  اب  ارم  راذگاو  و 

هک  یتسردب 
537 ص : نآرق ، همجرت 

(12  ) خزود نارگ  ياهدنب  تسا  ام  دزن 
(13  ) درد رپ  یباذع  يریگولگ و  بحاص  یماعط  و 

(14  ) هدنکارپ کیر  ياهّلت  اههوک  دنوش  اههوک و  نیمز و  دیآ  رد  هلزلزب  هک  يزور 
(15  ) ار یلوسر  نوعرف  يوسب  میداتسرف  هک  نانچ  مه  امش  رب  هاوگ  یلوسر  امش  يوسب  میداتسرف  هک  یتسردب 

(16  ) تخس ینتفرگ  شمیتفرگ  سپ  ار  لوسر  نآ  نوعرف  درک  ینامرفان  سپ 
(17  ) ناریپ ار  ناکدوک  دنادرگیم  هک  يزور  دیدش  رفاک  رگا  درک  دیهاوخ  زیهرپ  هنوگچ  سپ 

(18  ) هدش هدرک  شاهدعو  دشاب  نآب  تسا  ریذپ  فاکش  نامسآ 
(19  ) یهار شراگدرورپ  يوسب  دریگ  ارف  دهاوخ  هک  ره  سپ  تسیدنپ  نیا  هک  یتسردب 

ادـخ دـناوت و  اب  هک  نانآ  زا  یهورگ  شثلث و  شفـصن و  بش و  ثلث  ود  زا  رتمک  يزیخیمرب  ییوت  هک  دـنادیم  وت  راگدرورپ  هک  یتسردـب 
تـسناد نآرق  زا  دوش  رّـسیم  هچنآ  دیناوخب  سپ  امـش  زا  درذگ  رد  سپ  ار  نآ  دـنناوتن  طبـض  هکنیا  تسناد  ار  زور  بش و  دـنکیم  هزادـنا 

ادخ هار  رد  دننک  رازراک  نارگید  ادخ و  لضف  زا  دنیوجب  هک  نیمز  رد  درک  دنهاوخ  ریـس  نارگید  نارامیب و  امـش  زا  دـش  دـنهاوخ  هکنیا 
دیتسرفیم شیپ  هچنآ  وکین و  یماو  ار  ادـخ  دـیهد  ماو  ار و  ةاکز  دـیهدب  ار و  زامن  دـیراد  ياپ  رب  نآ و  زا  دوش  رّـسیم  هچنآ  دـیناوخب  سپ 

ادـخ هک  یتسردـب  ادـخ  زا  دـیهاوخ  شزرمآ  شاداـپ و  هار  زا  رتـمیظع  تسا و  رتـهب  نآ  ادـخ  دزن  ار  نآ  دـیباییم  یبوخ  زا  ناـتدوخ  يارب 
(20  ) تسنابرهم هدنزرمآ 

538 ص : نآرق ، همجرت 

ۀیآ نوسمخ  سمخ و  یه  ۀّیّکم و  رّثّدملا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) هدیچیپ دوخ  رب  هماج  يا 

(2  ) هد میب  سپ  زیخرب 
(3  ) نک دای  یگرزبب  سپ  ارت  راگدرورپ  و 
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(4  ) نک كاپ  سپ  ار  تاهماج  و 
(5  ) نک بانتجا  سپ  ار  دیلپ  و 

(6  ) یهاوخ رتشیب  ضوع  هک  نکم  اطعا  و 
(7  ) نک ربص  سپ  تراگدرورپ  يارب  و 

(8  ) روص رد  دوش  هدیمد  نوچ  سپ 
(9  ) راوشد يزور  زور  نآ  تسنیا  سپ 

(10  ) ناسآ ریغ  نارفاک  رب 
(11  ) اهنت مدیرفآ  هک  ار  نآ  ارم و  راذگاو 

(12  ) ناوارف یلام  وا  يارب  مدینادرگ  و 
(13  ) رضاح نارسپ  و 

(14  ) ینداد ناماس  وا  يارب  مداد  ناماس  و 
(15  ) منک دایز  هک  دراد  عمط  سپ 

(16  ) رکنم ار  ام  ياهتیآ  رم  دشاب  وا  هک  یتسردب  تسا  نینچ  هن 
(17  ) يدنلب رد  شمیتفرگ  میهاوخ 

(18  ) داد رارق  درک و  رکف  وا  هک  یتسردب 
(19  ) داد رارق  هنوگچ  داب  هتشک  سپ 
(20  ) دادرارق هنوگچ  داب  هتشک  سپ 

(21  ) درک رظن  سپ 
(22  ) دش يور  شرت  دیشک و  مهرد  ور  سپ 

(23  ) دومن یشکرس  درک و  تشپ  سپ 
(24  ) دوشیم هتخومآ  هک  يرحس  رگم  نیا  تسین  تفگ  سپ 

(25  ) ناسنا نخس  رگم  نیا  تسین 
(26  ) خزود رد  شمزاس  لخاد  دوز 

(27  ) خزود تسیچ  ارت  درک  اناد  هچ  و 
(28  ) دراذگیماو هن  درادیم و  یقاب  هن 
(29  ) ار تسوپ  رم  تسا  هدننک  هایس 

(30  ) ات هدزون  تسنآ  رب 
هک  نانآ  دننک  نیقی  ات  دندش  رفاک  هک  نانآ  يارب  یتنحم  زج  ار  ناشددع  میدینادرگن  ناگتشرف و  زج  ار  شتآ  نارای  میدادن  رارق  و 

539 ص : نآرق ، همجرت 
دنیوگ ات  ناگدـنورگ و  باتک و  دـندش  هداد  هک  نانآ  دـنراین  ّکش  ینامیا و  دـندروآ  نامیا  هک  ار  نانآ  دـیازفیب  ار و  باتک  دـندش  هداد 

دـهاوخ و ارک  ره  ادـخ  دـنکیم  لالـضا  نینچمه  لثم  هار  زا  نیاب  ادـخ  تساوخ  هچ  هک  نارفاـک  تسا و  یـشوخان  ناـشاهلد  رد  هک  ناـنآ 
(31  ) ناسنا يارب  يدنپ  رگم  نیا  تسین  وا و  رگم  ارت  راگدرورپ  ياهرگشل  دنادیمن  دهاوخ و  ارک  ره  دنکیم  تیاده 

(32  ) هامب اّقح 
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(33  ) دنک تشپ  نوچ  بش  و 
(34  ) دوش نشور  نوچ  حبصب  و 

(35  ) اهگرزب زا  یکی  تسنآ  هک  یتسردب 
(36  ) ار ناسنا  رم  هدنهد  میب 

(37  ) دنامب سپ  ای  دور  شیپ  هک  امش  زا  دهاوخ  هک  ار  نآ  رم 
(38  ) تسا ورگ  رد  هدرک  بسک  هچنآب  یسفن  ره 

(39  ) تسار تسد  باحصا  زج 
(40  ) دنسرپیم اهتشهب  رد  هک 

(41  ) ناراکهانگ زا 
(42  ) خزود رد  ار  امش  دروآ  رد  زیچ  هچ 

(43  ) ناراذگزامن زا  میدوبن  دنیوگ 
(44  ) ار هدنامرد  مینک  ماعطا  میدوبن  و 

(45  ) ناگدوهیب اب  میتشاد  هدوهیب  تبحص  هک  میدوب  و 
(46  ) ار ازج  زور  میدرکیم  بیذکت  هک  ام  میدوب  و 

(47  ) نیقی ار  ام  دمآ  ات 
(48  ) ناگدننک تعافش  تساوخرد  ار  ناشیا  دشخبن  عفن  سپ 

(49  ) دنناگدننادرگ ور  نتفرگ  دنپ  زا  هک  ار  اهنآ  رم  تسیچ  سپ 
(50  ) هدنمر ياهرخ  دنناشیا  ایوگ 

(51  ) ریش زا  دنشاب  هتخیرگ  هک 
(52  ) هداشگ ياههمان  دوش  هداد  هک  ناشیا  زا  يدرم  ره  دهاوخیم  هکلب 

(53  ) ترخآ زا  دنسرتیمن  هکلب  تسا  نینچ  هن 
(54  ) تسیدنپ نآ  هک  یتسردب  تسا  نینچ  هن 

(55  ) نآ زا  دریگ  دنپ  دهاوخ  هکنآ  سپ 
(56  ) ترفغم لها  يوقت و  لها  تسوا  ادخ  دهاوخ  هکنآ  زج  دنریگیمن  دنپ  و 

540 ص : نآرق ، همجرت 

ۀیآ نوعبرأ  یه  ۀّیّکم و  ۀمیقلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) تمایق زورب  منکیمن  دای  دنگوس 

(2  ) هدننک تمالم  سفنب  منکیمن  دای  دنگوس  و 
(3  ) ار شیاهناوختسا  درک  میهاوخن  عمج  هک  ناسنا  درادنپیم  ایآ 

(4  ) ار شیاهتشگنا  مینک  تسار  هکنیا  رب  مییاناوت  يرآ 
(5  ) شدمآ شیپ  رد  دنک  دب  راک  هک  ناسنا  دهاوخیم  هکلب 
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(6  ) تمایق زور  دشاب  یک  هک  دسرپیم 
(7  ) مشچ دوش  هریخ  نوچ  سپ 

(8  ) هام ددرگ  هریت  و 
(9  ) هام باتفآ و  دوش  عمج  و 

(10  ) هاگزیرگ تساجک  زور  نآ  ناسنا  دیوگ 
(11  ) یهانپ تسین  تسا  نینچ  هن 

(12  ) رارق ياج  زور  نآ  رد  تسا  وت  راگدرورپ  يوسب 
(13  ) هداد سپ  زاب  هداتسرف و  شیپ  هچنآب  زور  نآ  رد  ناسنا  دوش  هداد  ربخ 

(14  ) تسانیب شدوخ  رب  ناسنا  هکلب 
(15  ) ار شیاهرذع  دنک  اقلا  هچ  رگا  و 

(16  ) نآ رد  ینک  باتش  ات  ار  تنابز  نآب  هدم  تکرح 
(17  ) شدناوخ شندروآ و  مهارف  تسام  رب  هک  یتسردب 

(18  ) ار نآ  ندناوخ  وش  وریپ  سپ  شمیدناوخ  نوچ  سپ 
(19  ) نآ ندرک  نایب  تسا  ام  رب  هک  یتسردب  سپ 

(20  ) ار هدنباتش  يایند  دیرادیم  تسود  هکلب  تسا  نینچ  هن 
(21  ) ار ترخآ  دیراذگیماو  و 

(22  ) هتخورفارب زور  نآ  رد  تساهیور 
(23  ) هدنرگن شراگدرورپ  يوسب 

(24  ) هریت زور  نآ  رد  تساهیور  و 
(25  ) یبیسآ نآب  دوشیم  هدیناسر  هک  يرادنپ 

(26  ) ندرگ ياهربنچب  دسرب  نوچ  تسا  نینچ  هن 
دوش هتفگ  و 

541 ص : نآرق ، همجرت 
(27  ) هدنهد افش  تسیک 

(28  ) ییادج تسنآ  هک  دنک  نامگ  و 
(29  ) قاسب قاس  دوش  هدیچیپ  و 

(30  ) ندنار زور  نآ  رد  تست  راگدرورپ  يوسب 
(31  ) دراذگ زامن  هن  دومن و  قیدصت  هن  سپ 
(32  ) دینادرگ يور  دومن و  بیذکت  نکیل  و 

(33  ) دمارخیم شناسک  يوسب  تفر  سپ 
(34  ) رتراوازس سپ  ارت  تسا  رتراوازس 

(35  ) رتراوازس سپ  ارت  رم  تسا  رتراوازس  سپ 
(36  ) لمهم دش  دهاوخ  هدراذگاو  هک  ناسنا  درادنپیم  ایآ 
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(37  ) دوش هتخیر  هک  ینم  زا  هفطن  دوبن  ایآ 
(38  ) درک تسار  سپ  دیرفآ  سپ  هتسب  نوخ  دوب  سپ 

(39  ) ّثنؤم رّکذم و  تفج  ود  نآ  زا  دینادرگ  سپ 
(40  ) ار ناگدرم  دنادرگ  هدنز  هکنیا  رب  اناوت  نآ  تسین  ایآ 

ۀیآ نوثالث  يدحإ و  یه  ۀّیندم و  رهّدلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) روکذم يزیچ  دوبن  هک  راگزور  زا  یتقو  ناسنا  رب  دمآ  ایآ 

(2  ) انیب ياونش  ار  وا  میدینادرگ  سپ  ار  وا  میئامزایب  هک  طالخا  هفطن  زا  ار  ناسنا  میدیرفآ  ام  هک  یتسردب 
(3  ) تسا ساپسان  ای  راذگ و  رکش  ای  تسار  هارب  ار  وا  میدرک  تیاده  ام  هک  یتسردب 

(4  ) نازوس شتآ  اهلغ و  اهریجنز و  نارفاک  يارب  میدرک  هدامآ  ام  هک  یتسردب 
(5  ) تشهب روفاک  اب  نآ  جازتما  دشاب  هک  یماج  زا  دماشآیم  ناکین  هک  یتسردب 

(6  ) یندرک يراج  ار  نآ  دنکیم  يراج  ادخ  ناگدنب  نآ  زا  دنماشآیم  هک  همشچ 
دننکیم افو 

542 ص : نآرق ، همجرت 
(7  ) راکشآ شبیسآ  تسه  هک  ار  يزور  دنسرتیم  زدنب و 

(8  ) ریسا میتی و  ریقف و  هن  شیتسود  رب  ار  ماعط  دنناروخیم  و 
(9  ) يرکش هن  یشاداپ و  امش  زا  میهاوخیمن  ادخ  ياضر  يارب  ار  امش  مینکیم  ماعطا  هک  تسین  نیا  زج 

(10  ) تخس رایسب  تخس  يزور  ام  راگدرورپ  زا  میسرتیم  ام  هک  یتسردب 
(11  ) ینامداش یگزات و  ار  ناشیا  دروآ  شیپ  زور و  نآ  بیسآ  زا  ادخ  ناشتشادهاگن  سپ 

(12  ) ریرح تشهب و  دندرک  ربص  هچنآب  ار  ناشیا  داد  شاداپ  و 
(13  ) ییامرس هن  یباتفآ و  نآ  رد  دننیب  هن  اهریرس  رب  نآ  رد  ناگدز  هیکت 

(14  ) یندرک مار  نآ  ياهشوخ  هدش  هدرک  مار  نآ و  ياههیاس  ناشیا  رب  تسکیدزن  و 
(15  ) اههنیگبآ دنشاب  هک  ییاهحدق  هرقن و  زا  ياهفرظ  ناشیا  رب  دوشیم  هدروآ  رد  شدرگب  و 

(16  ) ینتفرگ هزادنا  ار  اهنآ  دناهتفرگ  هزادنا  میس و  زا  دنشاب  هک  اههنیگبآ 
(17  ) هتخیمآ لیبجنزب  جوزمم  دشاب  هک  ار  یماج  نآ  رد  دنوش  هدیناماشآ  و 

(18  ) لیبسلس دوشیم  هدربمان  نآ  رد  ناور  همشچ 
(19  ) هدیشکان هتشر  رد  دیراورم  ناشیرادنپ  ار  ناشیا  ینیب  نوچ  ینادیواج  نارسپ  ناشیا  رب  دنکیم  شدرگ  و 

(20  ) میظع یهاشداپ  تمعن و  هزات  ینیب  اجنآ  ینیب  نوچ  و 
یبارش ناشراگدرورپ  ار  ناشیا  دیناماشآ  میـس و  زا  اهناوتـسا  هب  هدش  هدرک  هیاریپ  قربتـس و  يابید  زبس و  كزان  يابید  ياههماج  ناشالاب 

(21  ) هزیکاپ
(22  ) هدوتس امش  یعس  دشاب  شاداپ و  ار  امش  رم  دشاب  نیا  هک  یتسردب 

(23  ) ینداتسرف ار  نآرق  وت  رب  میداتسرف  ام  هک  یتسردب 
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ناشیا  زا  نکم  تعاطا  ار و  تراگدرورپ  مکح  رم  نک  ربص  سپ 
543 ص : نآرق ، همجرت 

(24  ) ار یساپسان  ای  ار  يراکهانگ 
(25  ) هاگنابش دادماب و  ارت  راگدرورپ  مان  نک  دای  و 

(26  ) زارد یبش  ار  وا  يوگ  حیبست  ار و  وا  رم  نک  هدجس  سپ  بش  زا  و 
(27  ) ار نارگ  يزور  دوخ  سپ  زا  دنراذگیماو  ار و  هدنباتش  يایند  دنرادیم  تسود  هورگ  نآ  هک  یتسردب 

(28  ) یندروآ لدب  ار  ناشیا  ياهدننام  میئامن  لدب  میهاوخ  نوچ  ار و  ناشیا  ياهلصفم  دنویپ  میدینادرگ  مکحم  ار و  ناشیا  میدیرفآ  ام 
(29  ) یهار شراگدرورپ  يوسب  تفرگ  تساوخ  هک  یسک  سپ  تسا  يدنپ  نیا  هک  یتسردب 

(30  ) میکح ياناد  دشاب  ادخ  هک  یتسردب  ادخ  دهاوخ  هک  رگم  دیهاوخیمن  و 
(31  ) كاندرد یباذع  ناشیا  يارب  هدرک  هدامآ  ار  ناملاظ  شتمحر و  رد  دهاوخ  هک  ار  نآ  دزاسیم  لخاد 

ۀیآ نوسمخ  یه  ۀّیّکم و  تالسرملا  ةروس 

نآرق 569  همجرت 
نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 

(1  ) مه یپ  زا  اهدش  هداتسرفب  دنگوس 
(2  ) ینتفر دنت  اهدنور  دنت  و 

(3  ) ینتخاس هدنکارپ  اههدنزاس  هدنکارپ  و 
(4  ) یندرک ادج  اهدننک  ادج  و 

(5  ) ار رکذ  ناگدننک  اقلا  و 
(6  ) یمیب ای  يرذع 

(7  ) تسا هدنیآ  عوقوب  هنیآ  ره  دیوشیم  هدرک  هدعو  هچنآ  هک 
(8  ) دنوش وحم  اههراتس  هک  هاگ  نآ  سپ 
(9  ) ددرگ هتفاکش  نامسآ  هک  هاگ  نآ  و 
(10  ) دنوش هدنکرب  اههوک  هک  هاگ  نآ  و 

(11  ) دنوش هدرک  تقو  نالوسر  هک  هاگ  نآ  و 
(12  ) هدش هتشاد  سپ  زاب  زور  مادک  يارب 

(13  ) زیمت زور  يارب 
(14  ) زیمت زور  تسیچ  هک  ارت  درک  اناد  زیچ  هچ  و 

ار ناگدننک  بیذکت  رم  نینچ  زور  ياو 
544 ص : نآرق ، همجرت 

(15)
(16  ) ار ناینیشیپ  میدرکن  كاله  ایآ 

(17  ) ار ناسپزاب  درب  میهاوخ  ناشیا  یپ  زا  سپ 
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(18  ) ناراک هنگ  اب  مینکیم  نینچمه 
(19  ) ناگدننک بیذکت  رب  نینچ  زور  ياو 

(20  ) ردقیب یبآ  زا  ار  امش  میدیرفاین  ایآ 
(21  ) مکحم یهاگمارآ  رد  ار  وا  میدینادرگ  سپ 

(22  ) نّیعم يرادقم  ات 
(23  ) مینایاناوت بوخ  سپ  میدمآ  اناوت  سپ 

(24  ) ناگدننک بیذکت  رب  نینچ  زور  ياو 
(25  ) یفاک ار  نیمز  میدینادرگن  ایآ 

(26  ) ار ناگدرم  ار و  ناگدنز 
(27  ) نیریش بآ  ار  امش  میدیناماشآ  دنلب و  راوتسا  ياههوک  نآ  رد  میدینادرگ  و 

(28  ) ناگدننک بیذکت  رب  نینچ  زور  ياو 
(29  ) دیدرکیم بیذکت  نآب  دیدوب  هک  هچنآ  يوسب  دیورب 

(30  ) خاش هس  بحاص  هیاس  يوسب  دیورب 
(31  ) شتآ یمرگ  زا  دنک  تیافک  هن  دنادرگ و  کنخ  هن 

(32  ) کشوک نوچ  هرارش  دزادنایم  نآ  هک  یتسردب 
(33  ) تسا درز  نارتش  هک  ایوگ 

(34  ) ناگدننک بیذکت  رب  نینچ  زور  ياو 
(35  ) راّفک دنیوگن  نخس  هک  تسیزور  نیا 

(36  ) دنیوگب رذع  سپ  ناشیا  دنوشن  هداد  تصخر  و 
(37  ) ار ناگدننک  بیذکت  رب  نینچ  زور  ياو 

(38  ) ار ناینیشیپ  ار و  امش  میدرک  عمج  ندرک  ادج  زور  تسنیا 
(39  ) دینک هراچ  سپ  هراچ  ار  امش  دشاب  رگا  سپ 

(40  ) ناگدننک بیذکت  رب  نینچ  زور  ياو 
(41  ) اههمشچرس اههیاس و  رد  دنناراکزیهرپ  هک  یتسردب 

(42  ) دننک شهاوخ  هچنآ  زا  اههویم  و 
(43  ) دیدرکیم هک  دیدوب  هچنآ  ببسب  اراوگ  دیماشایب  دیروخب و 

(44  ) ار ناراکوکین  میهدیم  شاداپ  نینچ  ام  هک  یتسردب 
(45  ) ناگدننک بیذکت  رب  نینچ  زور  ياو 

دیروخب
545 ص : نآرق ، همجرت 

(46  ) ناراک هنگ  دیئامش  هک  یتسردب  یکدنا  دینک  ینارماک  و 
(47  ) ناگدننک بیذکت  رب  نینچ  زور  ياو 

(48  ) دنورن عوکرب  دیور  عوکرب  هک  ار  ناشیا  رم  دوش  هتفگ  هک  یتقو  و 
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(49  ) ناگدننک بیذکت  رب  يزور  نینچ  ياو 
(50  ) دنروآیم نامیا  نآ  زا  دعب  نخس  مادکب  سپ 

ۀیآ نوعبرأ  يدحإ و  یه  ۀّیّکم و  أبّنلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) دنسرپیم هچ  زا 
(2  ) گرزب ربخ  زا 

(3  ) ناگدننک فالتخا  نآ  رد  دنناشیا  هکنآ 
(4  ) دننادب هک  دشاب  دوز  تسا  نینچ  هن 

(5  ) دننادب هک  دشاب  دوز  تسا  نینچ  هن  سپ 
(6  ) رتسب ار  نیمز  میدینادرگن  ایآ 

(7  ) اهخیم ار  اههوک  و 
(8  ) تفج ار  امش  میدیرفآ  و 

(9  ) شیاسآ ار  امش  باوخ  میدینادرگ  و 
(10  ) ششوپ ار  بش  میدینادرگ  و 

(11  ) تشیعم بلط  تقو  ار  زور  میدینادرگ  و 
(12  ) راوتسا هقبط  تفه  امش  يالاب  میدرک  انب  و 

(13  ) نابات یغارچ  میداد  رارق  و 
(14  ) نازیر یبآ  اهدنراشف  زا  میداتسرف  ورف  و 

(15  ) ینتسر هناد و  نآب  میرآ  نوریب  ات 
(16  ) شناتخرد هدیچیپ  مهب  ياهناتسوب  و 

(17  ) هاگدعو دشاب  زیمت  زور  هک  یتسردب 
(18  ) اهجوف دنیایب  سپ  روص  نآ  رد  دوش  هدیمد  هک  يزور 

(19  ) اهرد ددرگ  سپ  نامسآ  دوش  هدوشگ  و 
(20  ) بارس ددرگ  سپ  اههوک  دوش  هدینادرگ  ناور  و 

(21  ) هاگنیمک دشاب  مّنهج  هک  یتسردب 
(22  ) تشگزاب ار  نایغاط  رم 

ناگدنیامن  گنرد 
546 ص : نآرق ، همجرت 
(23  ) اهراگزور نآ  رد 

(24  ) یبارش هن  یکنخ و  نآ  رد  دنشچیمن 
(25  ) اهتحارج كرچ  ناشوج و  بآ  زج 

(26  ) قفاوم شاداپ 
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(27  ) ار یباسح  دنتشادن  دیما  هک  دندوب  ناشیا  هک  یتسردب 
(28  ) یندومن بیذکت  ار  ام  ياهتیآ  دندومن  بیذکت  و 

(29  ) حول رد  ار  نآ  میدرمش  ار  يزیچ  ره  و 
(30  ) باذع زج  ار  امش  زگره  میئازفین  سپ  دیشچب  سپ 

(31  ) تسا یبایماک  ياج  ار  ناراکزیهرپ  هک  یتسردب 
(32  ) اهروگنا اهغاب و 

(33  ) ّنس مه  ناتسپ  ران  نارتخد  و 
(34  ) بارش رپ  ياهماج  و 

(35  ) یندرک بیذکت  هن  يوغل و  نآ  رد  دنونشن 
(36  ) یفاک یششخب  وت  راگدرورپ  زا  یشاداپ 

(37  ) ار ندرک  باطخ  وا  زا  دنشابن  کلام  تسا  هدنیاشخب  تسا  اهنآ  نایم  رد  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  راگدرورپ 
(38  ) یباوص تفگ  هدنیاشخب و  يادخ  ار  وا  داد  يروتسد  هکنآ  رگم  دنیوگن  نخس  هدز  فص  ناگتشرف  حور و  دنتسیاب  هک  يزور 

(39  ) یتشگزاب شراگدرورپ  يوسب  تفرگ  تساوخ  هک  یسک  سپ  ّقح  زور  تسنآ 
مدوب شاک  يا  رفاک  دیوگیم  شتسد و  هداتسرف  شیپ  هچنآ  درم  درگنیم  هک  يزور  کیدزن  یتبوقع  زا  ار  امـش  میدرک  میب  ام  هک  یتسردب 

(40  ) كاخ

ۀیآ نوعبرأ  ّتس و  یه  ۀّیّکم و  تاعزاّنلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) تّوق يور  زا  ناگدنشکب  مسق 

(2  ) حاورا هدنروآ  طاشن  ناگتشرفب  و 
(3  ) هدننک انش  ناگتشرف  و 

ناگدنریگ  یشیپ  و 
547 ص : نآرق ، همجرت 

(4  ) ینتفرگ شیپ 
(5  ) ار راک  ناگدننک  ریبدت  سپ 

(6  ) یندیزرل نیمز  دزرلب  هک  يزور 
(7  ) هدنیآ یپ  زا  ار  نآ  دیآ  رد  یپ  زا 

(8  ) نازرل نینچ  يزور  تسا  اهلد 
(9  ) هتفر ورف  ناشاهمشچ 

(10  ) لّوا تلاحب  میناگدش  ّدر  ام  ایآ  دنیوگیم 
(11  ) هدیسوپ ياهناوختسا  میدش  هک  یتقو  ایآ 
(12  ) نایزاب یتشگزاب  هاگ  نآ  تسنیا  دنتفگ 

(13  ) دحاو تسیدایرف  نآ  هک  تسین  نیا  زج  سپ 
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(14  ) نیمز يور  رب  دنناشیا  هاگنا  سپ 
(15  ) یسوم تیاکح  ارت  دمآ  ایآ 

(16  ) تسا يوط  هک  هدش  هدرک  هزیکاپ  يداو  رد  شراگدرورپ  ار  وا  درک  ادن  هک 
(17  ) نایصع رد  درک  يور  هدایز  وا  هک  نوعرف  يوسب  ورب 

(18  ) يوش كاپ  هکنیا  هب  لیم  ارت  تسه  ایآ  وگب  سپ 
(19  ) یسرتب سپ  تراگدرورپ  يوسب  ارت  منک  تیاده  و 

(20  ) گرزب تیآ  شدومن  سپ 
(21  ) درک ینامرفان  دومن و  بیذکت  سپ 

(22  ) تفاتشب هدینادرگ  تشپ  سپ 
(23  ) داد رد  ادن  سپ  درک  یتّیعمج  سپ 

(24  ) تسا رترب  هک  امش  راگدرورپ  منم  تفگ  سپ 
(25  ) ایند ترخآ و  تبوقعب  ادخ  ار  وا  تفرگ  سپ 

(26  ) دسرتیم هک  ار  نآ  رم  یتربع  هنیآ  ره  تسنآ  رد  هک  یتسردب 
(27  ) ار نآ  درک  انب  هک  نامسآ  ای  تقلخ  رد  دیرت  تخس  امش  ایآ 

(28  ) درک تسار  سپ  ار  شفقس  دینادرگ  دنلب 
(29  ) ار شزور  تخاس  رهاظ  ار و  شبش  دینادرگ  کیرات  و 

(30  ) دینارتسگ نآ  زا  دعب  ار  نیمز  و 
(31  ) ار شهاگارچ  ار و  شبآ  نآ  زا  دروآ  دیدپ 

(32  ) شدینادرگ راوتسا  ار  هوک  و 
(33  ) امش نایاپراهچ  امش و  يارب  شّیعت  هیام 

(34  ) گرزب یلوتسم  يالب  دیآ  نوچ  سپ 
(35  ) درک یعس  هچنآ  ناسنا  دروآ  دای  هک  يزور 

خزود  دش  هدینادرگ  رهاظ  و 
548 ص : نآرق ، همجرت 

(36  ) دنیب هک  یسک  يارب 
(37  ) نایصع رد  درک  يور  هدایز  هکنآ  اّما  سپ 

(38  ) ار ایند  یناگدنز  دیزگرب  و 
(39  ) هاگیاج دوب  شخزود  هک  یتسردب  سپ 

(40  ) شهاوخ زا  ار  سفن  درک  عنم  شراگدرورپ و  ماقم  زا  تشاد  میب  هکنآ  اّما  و 
(41  ) شهاگیاج دشاب  تشهب  هک  یتسردب  سپ 

(42  ) شهاگرارق دشاب  یک  تمایق  زا  ارت  دنسرپیم 
(43  ) نآ ندرک  دای  زا  وت  یتسیچ  رد 

(44  ) نآ ياهتنا  تسا  وت  راگدرورپ  يوسب 
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(45  ) نآ زا  دسرتب  هک  ار  یسک  هدننک  میب  وت  تسین  نیا  زج 
(46  ) یهاگتشاچ ای  یهاگنابش  رگم  دناهدرکن  گنرد  ار  نآ  دننیب  هک  يزور  ناشیا  هک  ایوگ 

ۀیآ نوعبرأ  ناتنثا و  یه  ۀّیّکم و  سبع  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) درک ضارعا  دومن و  شرت  يور 

(2  ) روک ار  وا  دمآ  هک 
(3  ) دوش كاپ  هک  دشاب  ارت  درک  اناد  زیچ  هچ  و 

(4  ) دنپ ار  وا  دهد  عفن  سپ  دریگ  دنپ  ای 
(5  ) دش رگناوت  هک  یسک  اّما 

(6  ) يوشیم هّجوتم  ار  وا  رم  وت  سپ 
(7  ) دوشن كاپ  هک  وت  رب  تسین  و 

(8  ) دیشوکیم هک  ارت  دمآ  هک  یسک  اّما  و 
(9  ) دیسرتیم وا  و 

(10  ) یشابیم غراف  وا  زا  وت  سپ 
(11  ) تسیدنپ نآ  هک  یتسردب  تسا  نینچ  هن 

(12  ) دریگ دنپ  دهاوخ  هکنآ  سپ 
(13  ) هدش هتشاد  یمارگ  ياههفیحص  رد 

(14  ) هدینادرگ هزیکاپ  هدش  هدرک  تشادرب 
(15  ) نابتاک ياهتسدب 

(16  ) ناراکوکین نافیرش 
(17  ) وا تسیرفاک  هچ  ناسنا  داب  هتشک 

(18  ) ار وا  دیرفآ  زیچ  هچ  زا 
شدیرفآ  هفطن  زا 

549 ص : نآرق ، همجرت 
(19  ) ار وا  تشاد  رّرقم  هزادنا  سپ 

(20  ) ار نآ  دینادرگ  ناسآ  هار  سپ 
(21  ) ار وا  درک  ربق  رد  سپ  ار  وا  دیناریمب  سپ 

(22  ) شدنادرگ هدنز  دهاوخ  نوچ  سپ 
(23  ) ار وا  هدومرف  هچنآ  زونه  هدرواین  اجب  تسا  نینچ  هن 

(24  ) دوخ ماعط  يوسب  ناسنا  دنک  رظن  دیاب  سپ 
(25  ) ینتخیر ار  بآ  متیخیر  ام  هک  یتسردب 

(26  ) ینتفاکش ار  نیمز  میتفاکش  سپ 
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(27  ) هناد نآ  رد  میدینایور  سپ 
(28  ) امرخ روگنا و  و 

(29  ) امرخ تخرد  نوتیز و  و 
(30  ) تخرد رپ  ياهغاب  و 

(31  ) هاگارچ هویم و  و 
(32  ) امش نایاپراهچ  يارب  امش و  يارب  شیع  هیام 

(33  ) هدننک رک  شوگ  دایرف  دیآ  نوچ  سپ 
(34  ) شردارب زا  درم  دزیرگ  هک  يزور 

(35  ) شردپ شردام و  و 
(36  ) شرسپ شنز و  و 

(37  ) ار وا  دراد  لوغشم  هک  تسیراک  نینچ  يزور  ناشیا  زا  ار  يدرم  ره 
(38  ) ناشخرد نینچ  زور  تسیئاهیور 

(39  ) كانحرف نادنخ 
(40  ) ترودک درگ  تساهنآ  رب  نینچ  زور  تسیئاهیور  و 

(41  ) یگریت ار  اهنآ  دریگ  ورف 
(42  ) دنراکدب نارفاک  هک  نانآ  دنهورگ  نآ 

ۀیآ نورشع  عست و  یه  ۀّیّکم و  ریوکّتلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) دوش هدیچیپ  مه  رد  باتفآ  هک  هاگ  نآ 

(2  ) دنزیر ورف  اههراتس  هک  هاگ  نآ  و 
(3  ) دنوش هدرک  ریس  اههوک  هک  هاگ  نآ  و 
(4  ) دنهن راب  نتسبآ  نارتش  هک  هاگ  نآ  و 

(5  ) دنوش هدرک  رشح  شوحو  هک  هاگ  نآ  و 
(6  ) دنوش هدرک  رپ  اهایرد  هک  هاگ  نآ  و 

اهسفن هک  هاگ  نآ  و 
550 ص : نآرق ، همجرت 
(7  ) دنوش هدرک  تفج 

(8  ) دنوش هدیسرپ  هدرک  روگ  رد  هدنز  نارتخد  هک  هاگ  نآ  و 
(9  ) هدش هتشک  هانگ  مادکب  هک 

(10  ) دوش هدوشگ  اههمان  هک  هاگ  نآ  و 
(11  ) دوش هدنک  نامسآ  هک  هاگ  نآ  و 

(12  ) دوش هتخورفا  خزود  هک  هاگ  نآ  و 
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(13  ) دوش هدرک  کیدزن  تشهب  هک  هاگ  نآ  و 
(14  ) هتخاس رضاح  هک  ار  هچنآ  یسفن  ره  دناد 

(15  ) هدننک عوجر  ناگراتسب  منکیمن  دای  مسق  سپ 
(16  ) هدنوش ناهنپ  ناگدنور 
(17  ) دنک تشپ  نوچ  بش  و 

(18  ) دیآ دیدپ  نوچ  حبص  و و 
(19  ) تسا راوگرزب  لوسر  نخس  هنیآ  ره  نآ  هک 

(20  ) تلزنم اب  شرع  دنوادخ  دزن  اناوت  بحاص 
(21  ) تسا نیما  سپ  هدربنامرف 

(22  ) هناوید امش  بحاص  تسین  و 
(23  ) نشور قفا  رد  ار  وا  دید  قیقحتب  و 

(24  ) لیخب هدیشوپ  ياهزیچ  رب  وا  تسین  و 
(25  ) هدش هدنار  ناطیش  نخس  نآرق  تسین  و 

(26  ) دیوریم اجک  سپ 
(27  ) ار نایناهج  رم  يدنپ  رگم  نآ  تسین 

(28  ) دوش میقتسم  هک  امش  زا  تساوخ  ار  یسک  نآ  رم 
(29  ) تسنایملاع راگدرورپ  هک  ادخ  دهاوخ  هکنآ  رگم  دیهاوخن  و 

ۀیآ ةرشع  عست  یه  ۀّیّکم و  راطفنالا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) دفاکشب نامسآ  هک  هاگ  نآ 

(2  ) دنزیر ورف  اههراتس  هک  هاگ  نآ  و 
(3  ) دوش هداد  مهب  هار  اهایرد  هک  هاگ  نآ  و 

(4  ) دوش هدرک  ربز  ریز و  اهربق  هک  هاگ  نآ  و 
(5  ) تشاد سپ  زاب  هداتسرف و  شیپ  ار  هچنآ  یسفن  ره  دناد 

تراگدرورپ  هب  ارت  تفیرف  زیچ  هچ  ناسنا  يا 
551 ص : نآرق ، همجرت 

(6  ) تسا میرک  هک 
(7  ) تداد مادنا  مامت  سپ  ارت  دینادرگ  ازجا  مامت  سپ  ارت  دیرفآ  هکنآ 

(8  ) تدروآ مهب  تساوخ  هک  یتروص  ره  رد 
(9  ) ازج زورب  دنیامن  بیذکت  هکلب  تسا  نینچ  هن 

(10  ) نانابهگن تسامش  رب  هک  یتسردب  و 
(11  ) ناگدنسیون نایمارگ 
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(12  ) دننکیم هک  ار  هچنآ  دننادیم 
(13  ) دنمیعن رد  ناراکوکین  هک  یتسردب 

(14  ) دنخزود رد  ناراک  دب  هک  یتسردب  و 
(15  ) ازج زور  نآ  رد  دنیآ  رد 

(16  ) نابیاغ نآ  زا  اهنآ  دنشابن  و 
(17  ) ازج زور  تسیچ  هک  ارت  درک  اناد  زیچ  هچ  و 
(18  ) ازج زور  تسیچ  ارت  درک  اناد  زیچ  هچ  سپ 

(19  ) تسار ادخ  رم  نینچ  زور  نامرف  ار و  يزیچ  یسفن  يارب  یسفن  دنشابن  کلام  هک  يزور 

ۀیآ نوثالث  ّتس و  یه  ۀّیّکم و  نیفّفطملا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) لیک رد  ناگدننک  مک  رب  ياو 

(2  ) دنریگ مامت  نامدرم  رب  دنیامیپ  هب  نوچ  هک  نانآ 
(3  ) دننک مک  ار  ناشیا  دنهد  نزوب  ای  ار  اهنآ  دنهد  لیکب  نوچ  و 

دنناگدنوش هتخیگنارب  ناشیا  هک  نانیا  دنربیمن  نامگ  ایآ 
(5  ) گرزب يزور  يارب 

(6  ) نایملاع راگدرورپ  يارب  نامدرم  دنوش  هداتسیا  هک  يزور 
(7  ) تسا نیّجس  رد  هنیآ  ره  ناراکدب  همان  هک  یتسردب  تسا  نینچ  هن 

(8  ) نیّجس تسیچ  هک  ارت  درک  اناد  زیچ  هچ  و 
(9  ) هدش هدرک  مقر  تسیا  همان 

(10  ) ناگدننک بیذکت  رب  نینچ  زور  ياو 
(11  ) ار ازج  زور  دننک  بیذکت  هک  نانآ 

552 ص : نآرق ، همجرت 
(12  ) راکهانگ هدننک  يّدعت  ره  رگم  ار  نآ  دننکن  بیذکت  و 

(13  ) تسناینیشیپ ياهناسفا  دیوگ  ام  ياهتیآ  وا  رب  دوش  هدناوخ  نوچ 
(14  ) دننکیم بسک  هک  دنتسه  هچنآ  ناشاهلد  رب  دش  گنز  هکلب  اّقح 

(15  ) دنناگدش باجح  رد  هنیآ  ره  نینچ  زور  ناشراگدرورپ  زا  ناشیا  هک  اّقح 
(16  ) خزود رد  دنناگدنیآ  رد  ناشیا  هک  یتسردب  سپ 

(17  ) دیدرکیم بیذکت  ار  نآ  دیدوب  هک  تسنیا  دوش  هتفگ  سپ 
(18  ) تسا نیّیّلع  رد  هنیآ  ره  ناراکوکین  همان  هک  یتسردب  اّقح 

(19  ) نیّیّلع تسیچ  هک  ارت  درک  اناد  زیچ  هچ  و 
(20  ) هدش هدرک  مقر  تسیا  همان 

(21  ) نابّرقم ار  نآ  دنوشیم  هاوگ  هک 
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(22  ) میعن رد  هنیآ  ره  دنناراکوکین  هک  یتسردب 
(23  ) دننکیم هراظن  اهریرس  رب 

(24  ) تشهب یگزات  ناشیاهیور  رد  یباییم 
(25  ) هدش رهم  بارش  فاص  زا  دنوشیم  هدیناماشآ 

(26  ) ناگدننک تبغر  دننک  تبغر  دیاب  سپ  نآ  رد  تسا و  کشم  شریذپ  رهم  هک 
(27  ) رثوک همشچ  زا  شجازم  و 

(28  ) ناکیدزن نآ  زا  دماشآیم  هک  تسیاهمشچ 
(29  ) دندنخیم دندروآ  نامیا  هک  نانآ  زا  دنتسه  دندش  راکهانگ  هک  نانآ  هک  یتسردب 

(30  ) وربا مشچب و  دننکیم  هراشا  ناشیاب  دنرذگ  نوچ  و 
(31  ) نانکيداش دندرگرب  ناشناسک  يوسب  دندرگرب  نوچ  و 

(32  ) دنناهارمگ هنیآ  ره  نانیا  هک  یتسردب  دنیوگ  ار  ناشیا  دننیب  نوچ  و 
(33  ) نانابهگن ناشیا  رب  دشن  هداتسرف  و 

(34  ) دندنخیم نارفاک  زا  دندیورگ  هک  نانآ  زور  نآ  سپ 
(35  ) دننکیم هراظن  اهریرس  رب 

(36  ) دندرکیم هک  دندوب  هچنآ  نارفاک  دندش  هداد  ازج  ایآ 
553 ص : نآرق ، همجرت 

ۀیآ نورشع  سمخ و  یه  ۀّیّکم و  قاقشنإلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) دفاکشب نامسآ  هک  هاگ  نآ 

(2  ) دش راوازس  ار و  شراگدرورپ  رم  دیامن  دایقنا  و 
(3  ) دوش هدیشک  نیمز  هک  هاگ  نآ  و 

(4  ) دوش یلاخ  تسنآ و  رد  هچنآ  دیآ  نوریب  و 
(5  ) دش راوازس  ار و  شراگدرورپ  رم  دیامن  دایقنا  و 

(6  ) ار وا  هدنیامن  تاقالم  سپ  یندیشوک  تراگدرورپ  يوسب  هدنشوک  وت  هک  یتسردب  ناسنا  يا 
(7  ) شتسار تسدب  وا  همان  دش  هداد  هکنآ  سپ 

(8  ) ناسآ یباسح  دوش  هدرک  باسح  يدوزب  سپ 
(9  ) نامداش شناسک  يوسب  ددرگرب  و 

(10  ) شتشپ سپ  زا  شاهمان  دوش  هداد  هکنآ  اّما  و 
(11  ) ار كاله  دناوخب  يدوزب  سپ 

(12  ) نازوس شتآ  رد  دیآرد  و 
(13  ) نامداش شناسک  رد  دوب  وا  هک  یتسردب 

(14  ) ددرگن زاب  زگره  هک  تشادنپ  وا  هک  یتسردب 
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(15  ) انیب واب  دشاب  شراگدرورپ  هک  یتسردب  يرآ 
(16  ) قفش هب  منکیمن  دای  دنگوس  سپ 

(17  ) دشوپب هچنآ  بش و  و 
(18  ) دوش مامت  نوچ  هام  و 

(19  ) یلاح زا  دعب  یلاحب  دیسرب  هنیآ  ره  هک 
(20  ) دنروآیمن نامیا  هک  ار  ناشیا  تسیچ  سپ 

(21  ) دننکیمن هدجس  نآرق  ناشیا  رب  دوش  هدناوخ  نوچ  و 
(22  ) دنیامنیم بیذکت  دندش  رفاک  هک  نانآ  هکلب 

(23  ) لد رد  دنرادیم  ناهنپ  هچنآب  تسا  رتاناد  ادخ  و 
(24  ) درد رپ  یباذعب  ار  ناشیا  هد  هدژم  سپ 

(25  ) ّتنم نودب  یشاداپ  تسارناشیا  رم  هتسیاش  ياهراک  دندرک  دندروآ و  نامیا  هک  نانآ  رگم 
554 ص : نآرق ، همجرت 

ۀیآ نورشع  ناتنثا و  یه  ۀّیّکم و  جوربلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) اهجرب بحاص  نامسآب  مسق 

(2  ) هدش هدرک  هدعو  زور  و 
(3  ) تّما ینعی  دوهشم  و  ص )  ) ربمغیپ ینعی  دهاش  و 

(4  ) نیمز ياهفاکش  نارای  دندش  هتشک 
(5  ) یگتخورفارب هیام  بحاص  شتآ  نآ 

(6  ) ناگتسشن اهنآ  رب  دندوب  ناشیا  هک  یماگنه 
(7  ) نارضاح نانمؤمب  دندرکیم  هچنآ  رب  دندوب  ناشیا  و 

(8  ) هدوتس بلاغ  يادخب  دندروآ  نامیا  هکنآ  زج  ناشیا  زا  دنتشادن  نمشد  و 
(9  ) دهاش زیچ  همه  رب  تسادخ  نیمز و  اهنامسآ و  یهاشداپ  تسار  وا  رم  هکنآ 

رم خزود و  باذع  تسارناشیا  رم  سپ  دندرکن  تشگزاب  سپ  ار  نامیا  اب  نانز  نامیا و  اب  نادرم  دـنتخادنارد  هنتفب  هک  نانآ  هک  یتسردـب 
(10  ) هدنزوس باذع  تسارناشیا 

گرزب یبایماک  تسنیا  اهرهن  اهنآ  ریز  زا  دوریم  هک  اهتـشهب  تسارناشیا  رم  هتـسیاش  ياهراک  دـندرک  دـندیورگ و  هک  ناـنآ  هک  یتسردـب 
(11)

(12  ) تسا تخس  هنیآ  ره  وت  راگدرورپ  نتفرگ  هک  یتسردب 
(13  ) دنکیم هداعا  تسخن و  دنیرفآیم  وا  هک  یتسردب 

(14  ) هدنراد تسود  هدنزرمآ و  تسوا  و 
(15  ) راوگرزب شرع  بحاص 

(16  ) دهاوخ هک  ار  هچنآ  رم  هدننک 
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(17  ) ياهرکشل تیاکح  ارت  دمآ  ایآ 
(18  ) دومث نوعرف و 

(19  ) ندومن بیذکت  رد  دندش  رفاک  هک  نانآ  هکلب 
(20  ) تسا هدننک  هطاحا  ناشیا  ءارو  زا  ادخ  و 

(21  ) فیرش تسا  ینآرق  نآ  هکلب 
(22  ) هدش هتشادهگن  یحول  رد 

555 ص : نآرق ، همجرت 

ۀیآ ةرشع  عبس  یه  ۀّیّکم و  قراّطلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) بش رد  هدنوش  رهاظ  نامسآب و  مسق 

(2  ) بشب هدنیآ  تسیچ  هک  ارت  درک  اناد  هچ  و 
(3  ) تسا هدنشخرد  هراتس 

(4  ) ینابهگن تسوا  رب  هک  رکم  یسفن  چیه  تسین 
(5  ) دش هدیرفآ  زیچ  هچ  زا  هک  ناسنا  درگنب  هک  دیاب  سپ 

(6  ) هدنهج یبآ  زا  دش  هدیرفآ 
(7  ) هنیس ياهناوختسا  تشپ و  هنایم  زا  دیآیم  نوریب  هک 
(8  ) تسا اناوت  هنیآ  ره  شندروآ  زاب  رب  وا  هک  یتسردب 

(9  ) اهیناهنپ دوش  راکشآ  هک  يزور 
(10  ) يروای هن  یتّوق و  چیه  ار  وا  رم  دشابن  سپ 

(11  ) ناراب بحاص  نامسآ  و 
(12  ) فاکش بحاص  نیمز  و 

(13  ) هدنهد زیمت  تسا  ینخس  نآ  هک 
(14  ) هدوهیب نآ  تسین  و 

(15  ) یندرک هراچ  دننکیم  هراچ  ناشیا  هک  یتسردب 
(16  ) یندرک هراچ  منکیم  هراچ  و 

(17  ) ینداد تلهم  ار  ناشیا  مهدیم  تلهم  ار  نارفاک  هد  تلهم  سپ 

ۀیآ ةرشع  عست  یه  ۀّیّکم و  یلعألا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) تسا رترب  هک  دوخ  راگدرورپ  مانب  نک  هیزنت 

(2  ) دینادرگ تسرد  سپ  دیرفآ  هکنآ 
(3  ) دومن تیاده  سپ  درک  ریدقت  هکنآ  و 
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هکنآ  و 
556 ص : نآرق ، همجرت 

(4  ) ار هاگارچ  دروآ  نوریب 
(5  ) هایس کشخ  ار  نآ  دینادرگ  سپ 

(6  ) نکم شومارف  سپ  وت  رب  میناوخ  هک  دشاب  دوز 
(7  ) دشابیم ناهنپ  هچنآ  ار و  راکشآ  دنادیم  وا  هک  ادخ  تساوخ  هک  ار  هچنآ  رگم 

(8  ) ناسآ هقیرط  يارب  ارت  میداد  قیفوت  و 
(9  ) نداد دنپ  دنک  عفن  رگا  هد  دنپ  سپ 
(10  ) دسرتب هکنآ  دریگ  دنپ  دشاب  دوز 

(11  ) يرتتخبدب نآ  زا  دنک  یهت  ولهپ  و 
(12  ) رتمیظع شتآ  رد  دوش  لخاد  هک 

(13  ) دشابیم هدنز  هن  نآ و  رد  دریمیمن  سپ 
(14  ) دش كاپ  هکنآ  دش  راگتسر  قیقحتب 

(15  ) دراذگ زامن  سپ  ار  شراگدرورپ  مان  درک  دای  و 
(16  ) ار ایند  یناگدنز  دینکیم  رایتخا  هکلب 

(17  ) رتهدنیاپ تسا و  رتهب  ترخآ  و 
(18  ) نیتسخن ياههفیحص  رد  هنیآ  ره  تسا  نیا  هک  یتسردب 

(19  ) یسوم میهاربا و  ياهفیحص 

ۀیآ نورشع  ّتس و  یه  ۀّیّکم و  ۀیشاغلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) هدنریگ ورف  نآ  تیاکح  ارت  دمآ  ایآ 

(2  ) دنراوخ تسکانسرت  نینچ  زور  ییاهیور 
(3  ) دناهدنشک جنر  هدننک  لمع 

(4  ) یمرگ تیاهن  رد  شتآ  رد  دنوشیم  لخاد  هک 
(5  ) هدیسر یمرگ  ياهتنمب  هک  همشچ  زا  دنوش  هدیناماشآ 

(6  ) کشخ راخ  زا  رگم  یکاروخ  ار  ناشیا  رم  دشابن 
(7  ) یگنسرگ زا  دنک  تیافک  هن  دنک و  هبرف  هن  هک 

(8  ) هزات نینچ  يزور  تسیئاهیور 
(9  ) دونشوخ ناشیعس  زا 

(10  ) عیفر یتشهب  رد 
(11  ) يوغل نآ  رد  دونشن 

(12  ) ناور همشچ  تسنآ  رد 
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(13  ) هعیفر ياهریرس  تسنآ  رد 
557 ص : نآرق ، همجرت 

(14  ) هتشاذگ ياهحدق  و 
(15  ) هتسویپ مهب  ياهشلاب  و 

(16  ) هدرتسگ سیفن  ياهشرف  و 
(17  ) هدش هدیرفآ  هنوگچ  رتش  هب  دنرگنیمن  سپ  ایآ 

(18  ) دش هدینادرگ  دنلب  هنوگچ  هک  نامسآ  هب  و 
(19  ) هدش هتشارفارب  هنوگچ  هک  اههوک  هب  و 

(20  ) هدش هدرک  نهپ  هنوگچ  هک  نیمزب  و 
(21  ) هدنهد دنپ  ییوت  تسین  نیا  زج  هد  دنپ  سپ 

(22  ) هدنراد ّطلست  ناشیا  رب  یتسین 
(23  ) دش رفاک  دینادرگ و  يور  هکنآ  رگم 

(24  ) رتگرزب باذع  ادخ  درک  دهاوخ  باذع  سپ 
(25  ) ناشیا تشگزاب  تسا  ام  يوسب  هک  یتسردب 
(26  ) ناشیا باسح  تسا  ام  رب  هک  یتسردب  سپ 

ۀیآ نوثالث  یه  ۀّیّکم و  رجفلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) حبصب مسق 

(2  ) هناگ هد  ياهبش  و 
(3  ) قاط تفج و  و 

(4  ) درذگرد نوچ  بش  و 
(5  ) ار درخ  بحاص  رم  تسیدنگوس  نیا  رد  هک  ایآ 

(6  ) داعب تراگدرورپ  درک  هنوگچ  هک  يدیدن  ایآ 
(7  ) عیفر ياهانب  بحاص  مرا 

(8  ) دالب رد  نآ  دننام  هدشن  هدیرفآ  هک 
(9  ) يداو رد  ار  گنس  دندیربیم  هک  اهنآ  دومث  موق  و 

(10  ) اهخیم بحاص  نوعرف  و 
(11  ) اهرهش رد  دندرک  يّدعت  هک  نانآ 
(12  ) یهابت اهنآ  رد  دندرک  رایسب  سپ 

(13  ) باذع هنایزات  تراگدرورپ  ناشیا  رب  تخیر  سپ 
(14  ) تسهاگرذگ رد  هنیآ  ره  وت  راگدرورپ  هک  یتسردب 

شدراد  یمارگ  سپ  شراگدرورپ  ار  وا  دیامزآ  نوچ  ناسنا  اّما  سپ 
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558 ص : نآرق ، همجرت 
(15  ) ارم هتشاد  یمارگ  نم  راگدرورپ  دیوگ  سپ  شدهد  تمعن  و 

(16  ) ارم درک  راوخ  نم  راگدرورپ  دیوگ  سپ  ار  شیزور  وا  رب  دزاس  گنت  سپ  ار  وا  دیامزآ  نوچ  اّما  و 
(17  ) ار میتی  دیرادیمن  یمارگ  هکلب  تسا  نینچ  هن 

(18  ) هراچیب ندیناروخ  رب  دینکیمن  صیرحت  و 
(19  ) مه رد  همه  یندروخ  ار  ثاریم  دیروخیم  و 

(20  ) رایسب یتسود  ار  لام  دیرادیم  تسود  و 
(21  ) ینتفوک نتفوک  نیمز  دوش  هتفوک  نوچ  تسا  نینچ  هن 

(22  ) فص فص  هتشرف  وت و  راگدرورپ  دمآ  و 
(23  ) نتفرگ دنپ  ار  وا  تسا  دنمدوس  اجک  ناسنا و  دریگ  دنپ  نینچ  زور  ار  خزود  نینچ  زور  دوش  هدروآ  و 

(24  ) میگدنز يارب  مدوب  هداتسرف  شیپ  شاک  يا  دیوگ 
(25  ) يدحا وا  باذع  نوچ  دوشن  هدرک  باذع  نینچ  زور  سپ 

(26  ) يدحا وا  ندرک  دنب  نوچ  دوشن  هدرک  دنب  و 
(27  ) هدیمرآ سفن  يا 

(28  ) هدیدنسپ دونشوخ  تراگدرورپ  يوسب  درگ  زاب 
(29  ) مناگدنب رد  وش  لخاد  سپ 

(30  ) متشهب رد  وش  لخاد  و 

ۀیآ نورشع  یه  ۀّیّکم و  دلبلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1 ( ) هّکم ینعی   ) رهش نیاب  منکیمن  دای  دنگوس 

(2  ) رهش نیا  رد  یمیقم  وت  و 
(3  ) داز هچنآ  ردپ و  و 

(4  ) جنر رد  ار  ناسنا  میدیرفآ  قیقحتب  هک 
(5  ) يدحا وا  رب  دشابیمن  رداق  زگره  هک  درادنپیم  ایآ 

هوبنا  یلام  مدرک  عیاض  دیوگیم 
559 ص : نآرق ، همجرت 

(6)
(7  ) يدحا ار  وا  دیدن  هک  درادنپیم  ایآ 

(8  ) مشچ ود  ار  وا  رم  میدینادرگن  ایآ 
(9  ) بل ود  نابز و  و 

(10  ) دنلب ياج  ود  شمیدرک  تیاده  و 
(11  ) هاگندرگ يدنلبب  دماین  رد  سپ 
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(12  ) هاگندرگ يدنلب  تسیچ  هک  ارت  درک  اناد  زیچ  هچ  و 
(13  ) تسین درگ  ندیناهر 

(14  ) تسا یگنسرگ  بحاص  هک  يزور  رد  ندیناروخ  ای 
(15  ) تسا یتبارق  بحاص  هک  ار  یمیتی 

(16  ) تسجایتحا بحاص  هک  ار  هدنامرد  ای 
(17  ) ینابرهمب دندرک  مهب  ّتیصو  ربصب و  دندرک  مهب  ّتیصو  دندروآ و  نامیا  هک  نانآ  زا  دشاب  سپ 

(18  ) تسار تسد  نارای  دنناشیا 
(19  ) پچ تسد  نارای  دنناشیا  ام  ياهتیآب  دندش  رفاک  هک  نانآ  و 

(20  ) هدیشوپرس یشتآ  تسناشیا  رب 

ۀیآ ةرشع  ّتس  یه  ۀّیّکم و  سمّشلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) نآ هاگتشاچ  باتفاب و  مسق 

(2  ) شدیآ رد  یپ  زا  نوچ  هام  و 
(3  ) شدهد الج  نوچ  زور  و 

(4  ) شدشوپ ورف  نوچ  بش  و 
(5  ) شدرک انب  هکنآ  نامسآ و  و 

(6  ) شدرتسگ هکنآ  نیمز و  و 
(7  ) شدرک تسار  هکنآ  سفن و  و 

(8  ) ار شیراکزیهرپ  ارشیراکدب و  شدرک  ماهلا  سپ 
(9  ) ار نآ  درک  كاپ  هکنآ  دش  راگتسر  قیقحتب 

(10  ) ار نآ  درک  هابت  هکنآ  دش  هرهب  یب  و 
(11  ) دوخ نایغط  ببسب  دومث  موق  دومن  بیذکت 

(12  ) ار شرتتخبدب  تخیگنارب  هک  یماگنه 
(13  ) ار شبرش  ادخ و  هقان  دیرادب  تسد  حلاص )  ) ادخ هداتسرف  ار  ناشیا  رم  تفگ  سپ 

560 ص : نآرق ، همجرت 
(14  ) ناشیا هانگ  ببسب  ناشراگدرورپ  ناشیا  رب  درک  بضغ  سپ  شدندرک  یپ  سپ  ار  وا  دندومن  بیذکت  سپ 

(15  ) ار شتبقاع  درکن  میب  ار و  نآ  درک  ناسکی  سپ 

ۀیآ نورشع  يدحإ و  یه  ۀّیّکم و  لیّلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) دشوپ ورف  نوچ  بشب  مسق 

(2  ) دوش نشور  نوچ  زور  و 
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(3  ) ار هدام  رن و  دیرفآ  هکنآ  و 
(4  ) تسا زاتمم  مه  زا  هنیآ  ره  امش  ششوک  هک  یتسردب 

(5  ) دش راکزیهرپ  دادب و  هکنآ  اّما  سپ 
(6  ) ار یبوخ  هقیرط  دومن  قیدصت  و 

(7  ) یناسآ يارب  ار  وا  مهدیم  قیفوت  يدوزب  سپ 
(8  ) دومن انغتسا  دیزرو و  لخب  هکنآ  اّما  و 

(9  ) ار یبوخ  هقیرط  دومن  بیذکت  و 
(10  ) يراوشد يارب  مهدیم  قیفوت  يدوزب  سپ 

(11  ) دش كاله  نوچ  شلام  وا  زا  درکن  تیافک  و 
(12  ) تیاده هنیآ  ره  تسا  ام  رب  هک  یتسردب 

(13  ) ناهجنیا ناهج و  نآ  هنیآ  ره  تسار  ام  رم  هک  یتسردب  و 
(14  ) دشکیم هنابز  هک  یشتآ  زا  ار  امش  مدرک  میب  سپ 

(15  ) يرتتخبدب رگم  نآ  رد  دوشیمن  لخاد 
(16  ) دینادرگ يور  دومن و  بیذکت  هک 

(17  ) ار رتراکزیهرپ  نآ  زا  منک  رود  هک  دشاب  دوز  و 
(18  ) دوش كاپ  هک  ار  شلام  دهدیم  هک 

(19  ) دوش هداد  شاداپ  هک  یتمعن  چیه  وا  دزن  اریدحا  رم  تسین  و 
(20  ) تسا رترب  هک  شراگدرورپ  ياضر  نتسج  رگم 

(21  ) ددرگ دونشوخ  هک  دشاب  دوز  هنیآ  ره  و 

ۀیآ ةرشع  يدحإ  یه  ۀّیکم و  یحّضلا  ةروس 

نآرق 569  همجرت 
نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 

561 ص : نآرق ، همجرت 
(1  ) هاگتشاچب مسق 

(2  ) دریگ مارآ  نوچ  بش  و 
(3  ) درکن بضغ  تراگدرورپ و  ارت  تشاذگناو  هک 

(4  ) ناهجنیا زا  ار  وت  رم  تسا  رتهب  ناهج  نآ  هنیآ  ره  و 
(5  ) يدرگ دونشوخ  سپ  تراگدرورپ  ارت  داد  دهاوخ  يدوزب  هنیآ  ره  و 

(6  ) داد هاگیاج  سپ  میتی  ارت  تفاین  ایآ 
(7  ) دومن و تیاده  سپ  مگ  ارت  تفای  و 

(8  ) تخاس رگناوت  سپ  دنملایع  زیچیب  ارت  تفای 
(9  ) نکم رهق  سپ  ار  میتی  اّما  سپ 
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(10  ) نکم رجز  سپ  ار  هدننک  لاؤس  اّما  و 
(11  ) نک رابخا  سپ  تراگدرورپ  تمعنب  اّما  و 

تایآ ینامث  یه  ۀّیکم و  حارشنالا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) ارت هنیس  وت  يارب  میدرکن  هداشگ  ایآ 

(2  ) ار وت  راب  وت  زا  میتشادرب  و 
(3  ) ارت تشپ  دوب  هدروآ  رد  تسکش  يادصب  هک 

(4  ) ارت رکذ  وت  يارب  میدینادرگ  دنلب  و 
(5  ) تسا یناسآ  يراوشد  اب  هک  یتسردب  سپ 

(6  ) تسا یناسآ  يراوشد  اب  هک  یتسردب 
(7  ) شکب جنر  سپ  يدشغراف  نوچ  سپ 
(8  ) وش بغار  سپ  تراگدرورپ  يوسب  و 

تایآ نامث  یه  ۀّیکم و  نیّتلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) نوتیز ریجناب و  مسق 

(2  ) انیس روطب  مسق 
(3 ( ) هّکم  ) ناما رهش  نیا  و 

(4  ) یمیوقت نیرتوکین  رد  ار  ناسنا  میدیرفآ  قیقحتب 
(5  ) نارتورف رتورف  شمیدینادرگ  سپ 

دندرک دندروآ و  نامیا  هک  نانآ  رگم 
562 ص : نآرق ، همجرت 

(6  ) عوطقم ریغ  يدزم  تسارناشیا  سپ  هتسیاش  ياهراک 
(7  ) نید رد  نیا  زا  دعب  ارت  دیامنیم  بیذکت  زیچ  هچ  سپ 

(8  ) ناگدننک مکح  رتهدننک  مکح  ادخ  تسین  ایآ 

ۀیآ ةرشع  عست  یه  ۀّیکم و  قلعلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) دیرفآ هک  تراگدرورپ  مانب  ناوخب 

(2  ) هتسب نوخ  زا  ار  ناسنا  دیرفآ 
(3  ) رتمیرک تسوت  راگدرورپ  ناوخب 

(4  ) ملقب نتشون  درک  میلعت  هکنآ 
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(5  ) تسنادیمن هچنآ  ار  ناسنا  دینازومآ 
(6  ) دزرویم نایصع  ناسنا  هک  یتسردب  اّقح 

(7  ) دش زاینیب  هک  ار  دوخ  دید  هکنیا  هب 
(8  ) تشگزاب تسوت  راگدرورپ  يوسب  هک  یتسردب 

(9  ) دنک عنم  هک  ار  یسک  يدید  ایآ 
(10  ) دراذگ زامن  نوچ  ار  هدنب 

(11  ) تیاده رب  دشاب  رگا  هک  يدید  ایآ 
(12  ) يراک زیهرپب  درک  رما  ای 

(13  ) دینادرگ يور  درک و  بیذکت  رگا  هک  يدید  ایآ 
(14  ) دنیبیم ادخ  هک  تسنادن  ایآ 

(15  ) یناشیپ يومب  هّتبلا  تفرگ  مهاوخ  دتسیا  هن  زاب  رگا  هنیآ  ره  تسنانچ  هن 
(16  ) راک اطخ  يوگغورد  یناشیپ  يوم 

(17  ) ار دوخ  سلجم  لها  دناوخب  هک  دیاب  سپ 
(18  ) ار هینابز  میناوخب  دشاب  دوز 

(19  ) وش کیدزن  نک و  هدجس  ار و  وا  ربم  نامرف  تسنانچ  هن 

تایآ سمخ  یه  ۀّیکم و  ردقلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
563 ص : نآرق ، همجرت 

(1  ) ردق بش  رد  شمیداتسرف  ورف  ام  هک  یتسردب 
(2  ) ردق بش  تسیچ  هک  ار  وت  درک  اناد  زیچ  هچ  و 

(3  ) هام رازه  زا  تسا  رتهب  ردق  بش 
(4  ) يرما ره  زا  ناشراگدرورپ  نذاب  نآ  رد  حور  ناگتشرف و  دنوشیم  لزان 

(5  ) حبص عولط  تقو  ات  نآ  تستمالس 

تایآ ینامث  یه  ۀّیندم و  ۀنّیبلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) نشور یتجح  ار  ناشیا  دمآ  هک  یتقو  ات  نایادج  ناکرشم  باتک و  لها  زا  دندش  رفاک  هک  نانآ  دندوبن 

(2  ) هزیکاپ ياههفیحص  دناوخیم  هک  ادخ  زا  هداتسرف 
(3  ) تسرد تسار  ياههفیحص  تساهنآ  رد 

(4  ) هنّیب ار  ناشیا  دمآ  هکنآ  دعب  زا  رگم  ار  باتک  دندش  هداد  هک  نانآ  دندشن  قّرفتم  و 
تسنیا ار و  ةاکز  دنهدب  ار و  زامن  دنراد  ياپ  رب  نایارگ و  ّقح  ار  نید  وا  يارب  ناگدنراد  صلاخ  ار  ادخ  دنتسرپ  ات  رگم  دندشن  هدومرف  و 

(5  ) تسار شیک 
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(6  ) قلخ نیرتدب  اهنآ  دنناشیا  نآ  رد  نادواج  دنشاب  خزود  شتآ  رد  ناکرشم  باتک و  لها  زا  دندش  رفاک  هک  نانآ  هک  یتسردب 
(7  ) قلخ نیرتهب  دنناشیا  هورگ  نآ  هتسیاش  ياهراک  دندرک  دندروآ و  نامیا  هک  نانآ  هک  یتسردب 

ادخ دش  دونـشوخ  هشیمه  نآ  رد  نادواج  اهرهن  اهنآ  ریز  زا  دوریم  هک  یمئاد  تماقا  ياج  ياهتـشهب  ناشراگدرورپ  دزن  تسناشیا  شاداپ 
(8  ) شراگدرورپ زا  دسرت  هک  تسا  یسک  يارب  نآ  وا  زا  دندش  دونشوخ  ناشیا و  زا 

564 ص : نآرق ، همجرت 

تایآ ینامث  یه  ۀّیندم و  لازلّزلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) شاهلزلز نیمز  دوش  هدروآ  رد  هلزلزب  نوچ 

(2  ) ار شیاهراب  نیمز  دزادنا  نوریب  و 
(3  ) ار نآ  رم  تسیچ  ناسنا  دیوگ  و 

(4  ) ار شیاهربخ  دیوگیم  نینچ  يزور 
(5  ) وا يارب  درک  یحو  تراگدرورپ  هکنیا  هب 

(6  ) ار دوخ  رادرک  دننیب  هب  ات  ناگدنکارپ  نامدرم  دندرگ  زاب  نینچ  يزور 
(7  ) ار نآ  دنیبیم  یکین  هّرذ  رادقم  دنک  هک  یسک  سپ 

(8  ) ار نآ  دنیبیم  يدب  هّرذ  رادقم  دنک  هک  یسک  و 

ۀیآ ةرشع  يدحإ  یه  ۀّیکم و  تایداعلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) یندز سفن  ندز  سفن  زاوآب  اهدنورب  مسق 

(2  ) دوخ ياهمسب  گنس  زا  شتآ  ناگدنروآ  نوریب  هب  مسق  سپ 
(3  ) حبص رد  دنوش  تراغ  هلیسو  هک  اهنآ  سپ 

(4  ) ار رابغ  نآب  دنتخیگنارب  سپ 
(5  ) ار یتعامج  نآب  دندمآ  رد  نایم  رد  سپ 

(6  ) تسا ساپسان  ار  شراگدرورپ  رم  ناسنا  هک  یتسردب 
(7  ) تسا دهاش  هنیآ  ره  نآ  رب  وا  هک  یتسردب  و 

(8  ) تسا تخس  هنیآ  ره  لام  یتسود  يارب  وا  هک  یتسردب  و 
(9  ) تسا اهروگ  رد  هچنآ  دوش  هتخیگنارب  نوچ  هک  دنادیمن  سپ  ایآ 

(10  ) تساههنیس رد  هچنآ  دوش  هدرک  لصاح  و 
(11  ) تسا هاگآ  نینچ  زور  ناشیاب  ناشراگدرورپ  هک  یتسردب 

تایآ ینامث  یه  ۀّیکم و  ۀعراقلا  ةروس 

565 ص : نآرق ، همجرت 
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نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) تسیچ هدنبوک  مهرد  نآ 

(2 ( ) تمایق  ) هدنبوک مهرد  نآ 
(3  ) هدنبوک مهرد  نآ  تسیچ  ارت  درک  اناد  زیچ  هچ  و 

(4  ) هدنکارپ هناورپ  نوچ  نامدرم  دنشاب  هک  يزور 
(5  ) هدزاو گنراگنر  مشپ  نوچ  اههوک  دنشاب  و 

(6  ) شیاهدیجنس دمآ  نارگ  هکنآ  اّما  سپ 
(7  ) هدیدنسپ شیع  رد  تسوا  سپ 

(8  ) شیاهدیجنس دمآ  کبس  هکنآ  اّما  و 
(9  ) تسخزود شیاوأم  سپ 

(10  ) نآ تسیچ  هک  ارت  درک  اناد  زیچ  هچ  و 
(11  ) هدننازوس تیاغب  تسا  یشتآ 

تایآ ینامث  یه  ۀّیکم و  رثاکّتلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) يرایسب رد  تاهابم  ار  امش  تخادنا  تلفغب 

(2  ) ار اههربقم  دیدومن  ترایز  هکنآ  ات 
(3  ) دینادب هک  دشاب  دوز  اّقح 

(4  ) دینادب هک  دشاب  دوز  اّقح  سپ 
(5  ) نیقیب ینتسناد  دینادب  رگا  تسنانچ  هن 

(6  ) ار خزود  هّتبلا  دینیب  هب  هنیآ  ره 
(7  ) نیقی هدهاشمب  ار  نآ  دید  دیهاوخ  هنیآ  ره  سپ 

(8  ) اهتمعن زا  نینچ  زور  دش  دیهاوخ  هدیسرپ  سپ 

تایآ ثالث  یه  ۀّیکم و  رصعلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) رصع هب  مسق 

(2  ) تسیراکنایز رد  هنیآ  ره  ناسنا  هک  یتسردب 
هتسیاش و ياهراک  دندرک  دندروآ و  نامیا  هک  نانآ  رگم 

566 ص : نآرق ، همجرت 
(3  ) ییابیکشب دندومن  ّتیصو  یتسارب و  دندومن  رگیدکیب  ّتیصو 

تایآ عست  یه  ۀّیکم و  ةزمهلا  ةروس 
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نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) هدننز نعط  يوگ  بیع  ره  رب  ياو 

(2  ) ار نآ  تشاد  هدامآ  ار و  لام  درک  مهارف  هک 
(3  ) ار وا  دنادرگیم  ینادواج  شلام  هک  درادنپیم 

(4  ) هدننکش مهرد  شتآ  رد  دش  دهاوخ  هتخادنا  تسنانچ  هن 
(5  ) هدننکش مهرد  شتآ  تسیچ  هک  ارت  درک  اناد  زیچ  هچ  و 

(6  ) هتخورفا رب  تسادخ  شتآ 
(7  ) اهلد رب  دوشیم  یلوتسم  هک 

(8  ) هدیشوپ رس  تسناشیا  رب  نآ  هک  یتسردب 
(9  ) هدیشک ياهنوتس  رد 

تایآ سمخ  یه  ۀّیکم و  لیفلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) لیف باحصاب  وت  راگدرورپ  درک  هنوگچ  هک  يدیدن  ایآ 

(2  ) یهابت رد  ار  ناشیا  رگم  دینادرگن  ایآ 
(3  ) جوف جوف  هدنرپ  یعون  ناشیا  يارب  داتسرف  و 

(4  ) لیّجس زا  یگنسب  ار  ناشیا  تخادنایم  هک 
(5  ) هدش هدروخ  گرب  نوچ  ار  ناشیا  دینادرگ  سپ 

تایآ عبرأ  یه  ۀّیکم و  شیرق  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
567 ص : نآرق ، همجرت 

(1  ) شیرقب ندرک  اطع  تفلا  يارب 
(2  ) ناتسبات ناتسمز و  چوک  رد  ناشیاب  ندرک  اطع  تفلا 
(3  ) هکنآ ار  هّکم  هناخ  نیا  راگدرورپ  دنتسرپب  دیاب  سپ 

(4  ) میب زا  ار  ناشیا  درک  نمیا  یگنسرگ و  زا  ار  ناشیا  درک  ماعط  ریس 

تایآ عست  یه  ۀّیکم و  نوعاملا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) ار ازج  زور  دنکیم  بیذکت  هک  ار  نآ  يدید  ایآ 

(2  ) ار میتی  دناریم  افجب  هکنآ  تسنیا  سپ 
(3  ) شیورد نداد  ماعط  رب  دنکیمن  بیغرت  و 

(4  ) ییایر ناگدنراذگ  زامن  رب  ياو  سپ 
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(5  ) دنناربخیب هدننک  وهس  دوخ  زامن  زا  ناشیا  هک  اهنآ 
(6  ) دننکیم ءایر  ناشیا  هک  نانآ  و 

(7  ) ار ةاکز  دننکیم  عنم  و 

تایآ ثالث  یه  ۀّیکم و  رثوکلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) ار رثوک  ارت  میدرک  اطع  ام  هک  یتسردب 

(2  ) نک نابرق  ار و  دوخ  راگدرورپ  رم  راذگ  زامن  سپ 
(3  ) تسا هدیرب  مد  وا  وت  نمشد  هک  یتسردب 

تایآ ّتس  یه  ۀّیکم و  نورفاکلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
568 ص : نآرق ، همجرت 

(1  ) نارفاک يا  وگب 
(2  ) دیتسرپیم هچنآ  متسرپیمن 

(3  ) متسرپیم هچنآ  دیناگدنتسرپ  امش  هن  و 
(4  ) دیتسرپیم هچنآ  ماهدنتسرپ  نم  هن  و 

(5  ) متسرپیم هچنآ  دنیاگدنتسرپ  امش  هن  و 
(6  ) نم نید  تسارم  امش و  نید  تسار  امش 

تایآ ثالث  یه  ۀّیندم و  رصّنلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) هّکم حتف  ادخ و  ندرک  يرای  دیآ  نوچ 

(2  ) جوف جوف  ادخ  نید  رد  دنیآیم  رد  هک  ار  نامدرم  ینیب  و 
(3  ) هبوت هدننک  لوبق  تسوا  هک  یتسردب  وا  زا  نک  شزرمآ  بلط  دوخ و  راگدرورپ  دمحب  نک  حیبست  سپ 

تایآ سمخ  یه  ۀّیکم و  بهّللا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) دنز ربمغیپ  هب  گنس  تساوخ  هک  بهل  یبا  تسد  ود  داب  هتسکش 

(2  ) هدرک بسک  هچنآ  وا و  لام  وا  زا  دنکن  عفد 
(3  ) هنابز بحاص  ار  شتآ  دیآ  رد  هک  دشاب  دوز 

(4  ) تسا همیه  هدنرادرب  هک  وا  نز  و 
(5  ) امرخ فیل  زا  تسا  ینامسیر  وا  ندرگ  رد 
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تایآ عبرأ  یه  ۀّیکم و  صالخإلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
569 ص : نآرق ، همجرت 

(1  ) هناگی يادخ  تسوا  ص )  ) دّمحم ای  وگب 
(2  ) زاینیب يادخ 

(3  ) هدشن هدیئاز  هدازن و 
(4  ) يدحا اتمه  ار  وا  تسین  و 

تایآ سمخ  یه  ۀّیکم و  قلفلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) حبص هدنفاکش  راگدیرفآب  مریگیم  هانپ  ص )  ) دّمحم يا  وگب 

(2  ) تسا هدیرفآ  هچنآ  يدب  زا 
(3  ) دیآ رد  نوچ  کیرات  بش  يدب  زا  و 

(4  ) اههرگ رد  دننوسفا  ناگدنمد  هک  نانز  ّرش  زا  و 
(5  ) ار دسح  دنک  رهاظ  نوچ  هدنرب  دسح  ّرش  زا  و 

تایآ تس  یه  ۀّیندم و  ساّنلا  ةروس 

نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
(1  ) نایمدآ راگدرورپب  مربیم  هانپ  ص )  ) دّمحم يا  وگب 

(2  ) نایمدآ هاشداپ 
(3  ) نایمدآ يادخ 

(4  ) ساّنخ هدننک  هسوسو  وید  ّرش  زا 
(5  ) نامدرم ياههنیس  رد  دنکیم  هسوسو  هکنآ 

( 6  ) نایمدآ ّنج و  زا 

ُ ْ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 319زکرم  هحفص 316 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir

	فهرست
	ترجمه قرآن (شعرانی)
	مشخصات کتاب
	سورة الفاتحة
	سورة البقرة مدنیّة و ایاتها
	سورة ال عمران مدنیّة و هی مائتان ایة
	سورة النّساء مائة و و ستّ و سبعون ایة و هی نزلت بالمدنیّة
	سورة المائدة مائة و عشرون ایة مکیّة و هی نزلت بالمدینة
	سورة الأنعام مائة و خمس و ستون آیة و هی مکیّة
	سورة الأعراف مکیّة و هی مائتان و ست آیات
	سورة الأنفال ستّ و سبعون آیة و هی نزلت بالمدینة
	سورة التّوبة مائة و ثلاثون آیة و هی نزلت بالمدینة
	سورة یونس علیه السّلام مائة و تسع آیات و هی مکیّة
	سورة هود مکّیة و هی مائة و ثلاث و عشرون آیة
	سورة یوسف علیه السّلام مائة و احدی عشرة آیة و هی مکّیة
	سورة الرّعد مدنیّة و هی ثلاث و اربعون آیة
	سورة إبراهیم علیه السّلام اثنتان و خمسون آیة
	سورة الحجر تسع آیة و هی نزلت بمکّة
	سورة النّحل مائة و ثمان عشرون آیة و هی نزلت بمکّة
	سورة بنی إسرائیل مائة و إحدی عشر آیة و هی مکّیة
	سورة الکهف مائة و عشر آیة و هی نزلت بمکة
	سورة مریم مکّیة و هی ثمان و تسعون آیة
	سورة طه مائة و خمس و ثلاثون آیة و هی نزلت بمکّة
	سورة الانبیاء مائة و اثنی عشر آیة و هی مکّیة
	سورة الحجّ مدنیّة و هی ثمان و سبعون آیة
	سورة المؤمنون مائة و ثمان عشر آیة و هی نزلت بمکّة
	سورة النّور أربع و ستّون آیة و هی مدنیّة
	سورة الفرقان سبع و سبعون آیة و هی مکّیة
	سورة الشعراء مائتان و ثمان و عشرون آیة و هی مکّیّة
	سورة النّمل مکّیة و هی ثلاث و تسعون آیة
	سورة القصص مکّیة و هی ثمان و ثمانون آیة
	سورة العنکبوت مکّیة و هی تسع و ستون آیة
	سورة الرّوم ستّون آیة و هی نزلت بمکّة
	سورة لقمن مکّیة و هی اربع و ثلاثون آیة
	سورة السّجدة مکّیة و هی ثلاثون آیة
	سورة الأحزاب مدنیّة و هی ثلث و سبعون آیة
	سورة سبأ مکّیّة و هی اربع و خمسون آیة
	سورة فاطر مکّیّة و هی خمس و أربعون آیة
	سورة یس مکّیّة و هی ثلث و ثمانون آیة
	سورة الصّافّات مکّیّة و هی مائة و اثنتان و ثمانون آیة
	سورة ص مکّیّة و هی ثمان و ثمانون آیة
	سورة الزّمر مکّیّة و هی خمس و سبعون آیة
	سورة المؤمن مکّیّة و هی خمس و ثمانون آیة
	سورة فصّلت مکّیّة و هی أربع و خمسون آیة
	سورة الشّوری مکّیّة و هی ثلث و خمسون آیة
	سورة الزّخرف مکّیّة و هی تسع و ثمانون آیة
	سورة الدّخان مکّیّة و هی تسع و خمسون آیة
	سورة الجاثیة مکّیّة و هی سبع و ثلاثون آیة
	سورة الأحقاف مکّیّة و هی خمس و ثلاثون آیة
	سورة محمّد صلّی اللَّه علیه و آله مدنیّة و هی ثمان و ثلاثون آیة
	سورة الفتح مدنیّة و هی تسع و عشرون آیة
	سورة الحجرات مدنیّة و هی ثمانی عشرة آیة
	سورة ق مکّیّة و هی خمس و أربعون آیة
	سورة الذّاریات مکّیّة و هی ستون آیة
	سورة الطّور مکّیّة و هی تسع و أربعون آیة
	سورة النّجم مکّیّة و هی اثنتان و ستّون آیة
	سورة القمر مکّیّة و هی خمس و خمسون آیة
	سورة الرّحمن جلّ ذکره مکّیّة و هی ثمان و سبعون آیة
	سورة الواقعة مکّیّة و هی ستّ و تسعون آیة
	سورة الحدید مدنیّة و هی تسع و عشرون آیة
	سورة المجادلة مدنیّة و هی اثنتان و عشرون آیة
	سورة الحشر مدنیّة و هی أربع و عشرون آیة
	سورة الممتحنة مدنیّة و هی ثلث عشر آیة
	سورة الصّفّ مدنیّة و هی أربع عشرة آیة
	سورة الجمعة مدنیّة و هی إحدی عشرة آیة
	سورة المنافقون مدنیّة و هی إحدی عشرة آیة
	سورة التّغابن مدنیّة و هی ثمانی عشرة آیة
	سورة الطّلاق مدنیّة و هی اثنتا عشرة آیة
	سورة التّحریم مکیّة و هی اثنتا عشرة آیة
	سورة الملک مکیّة و هی ثلاثون آیة
	سورة القلم مکّیّة و هی اثنتان و خمسون آیة
	سورة الحاقّة مکّیّة و هی اثنتان و خمسون آیة
	سورة المعارج مکیّة و هی أربع و أربعون آیة
	سورة نوح علیه السّلام مکّیّة و هی تسع و عشرون آیة
	سورة الجنّ مکیّة و هی ثمان و عشرون آیة
	سورة المزّمّل مکّیة و هی عشرون ایة
	سورة المدّثّر مکّیّة و هی خمس و خمسون آیة
	سورة القیمة مکّیّة و هی أربعون آیة
	سورة الدّهر مدنیّة و هی إحدی و ثلاثون آیة
	سورة المرسلات مکّیّة و هی خمسون آیة
	سورة النّبأ مکّیّة و هی إحدی و أربعون آیة
	سورة النّازعات مکّیّة و هی ستّ و أربعون آیة
	سورة عبس مکّیّة و هی اثنتان و أربعون آیة
	سورة التّکویر مکّیّة و هی تسع و عشرون آیة
	سورة الانفطار مکّیّة و هی تسع عشرة آیة
	سورة المطفّفین مکّیّة و هی ستّ و ثلاثون آیة
	سورة الإنشقاق مکّیّة و هی خمس و عشرون آیة
	سورة البروج مکّیّة و هی اثنتان و عشرون آیة
	سورة الطّارق مکّیّة و هی سبع عشرة آیة
	سورة الأعلی مکّیّة و هی تسع عشرة آیة
	سورة الغاشیة مکّیّة و هی ستّ و عشرون آیة
	سورة الفجر مکّیّة و هی ثلاثون آیة
	سورة البلد مکّیّة و هی عشرون آیة
	سورة الشّمس مکّیّة و هی ستّ عشرة آیة
	سورة الّیل مکّیّة و هی إحدی و عشرون آیة
	سورة الضّحی مکیّة و هی إحدی عشرة آیة
	سورة الانشراح مکیّة و هی ثمانی آیات
	سورة التّین مکیّة و هی ثمان آیات
	سورة العلق مکیّة و هی تسع عشرة آیة
	سورة القدر مکیّة و هی خمس آیات
	سورة البیّنة مدنیّة و هی ثمانی آیات
	سورة الزّلزال مدنیّة و هی ثمانی آیات
	سورة العادیات مکیّة و هی إحدی عشرة آیة
	سورة القارعة مکیّة و هی ثمانی آیات
	سورة التّکاثر مکیّة و هی ثمانی آیات
	سورة العصر مکیّة و هی ثلاث آیات
	سورة الهمزة مکیّة و هی تسع آیات
	سورة الفیل مکیّة و هی خمس آیات
	سورة قریش مکیّة و هی أربع آیات
	سورة الماعون مکیّة و هی تسع آیات
	سورة الکوثر مکیّة و هی ثلاث آیات
	سورة الکافرون مکیّة و هی ستّ آیات
	سورة النّصر مدنیّة و هی ثلاث آیات
	سورة اللّهب مکیّة و هی خمس آیات
	سورة الإخلاص مکیّة و هی أربع آیات
	سورة الفلق مکیّة و هی خمس آیات
	سورة النّاس مدنیّة و هی ست آیات


