
فارسا  :  ناونع

نيبم ينابرق اضرديمح  : هدنسیون
ّدح زا زواجت ،ماوق ،ريتقت ،ريذبت ،فارسا  :  يديلك تاملك

فارسا

]1[ دـھد يم   ماجنا ناسنا هك تسا يراك رھ رد نتشذگ ّدح زا و ندرك زواجت ینعم هب تغل رد و  "ف ر س "هشير زا فارسا
 لامعتـسا ندرـك جرخ لوپ دروم ردٌ ابلاغ بغار هتفگ هب هك دنچ رھ .دوش یم لامعتسا ماع یانعم نيمھ هب زين حالطصا  رد و

]2[.دوش يم

 لماش ار نآ دننام و فالتا و ييارگ هدوهيب و ّتيفيك و ّتيمك رد يور هدايز هنوگ رھ هك تسا يعماج رايسب هملك فارسا هملك
]3[.دوش يم

:نآرق رد فارسا يناعم

 ،83 و 12 سنوي ،81 فارعا ،32 هدئام ،127 هط :تسا هتفر راک هب لیذ تایآ رد انعم نیا :ينامرفان و هانگ رد نتشذگ ّدح زا )1

 .38 و 28 رفاغ ،53 رمز ،19 سي ،9 ايبنا
 .تسا هدش هراشا انعم نیا هب ناقرف هروس 67 هیآ رد هچنانچ :قافنا رد نتشذگ ّدح زا )2

.141 ماعنا ،6 ءاسن ،31 فارعا :تسا لالح هچنآ فرصم اي ندروخ رد يور هدايز )3

.دشاب دناوت یم انعم ود هب تروص نیا رد هک ددرگ یم لامعتسا زين " یف " هارمھ هب فارسا ،لامعتسا دراوم نیا رب هوالع
 ءارسا هروس 33 هیآ دننام :يراك رد يور هدايز و طارفا )فلا   

]4[. نارمع لآ هروس 147 هیآ دننام ؛ دنوادخ قح و حلاص لمع رد ريصقت و طيرفت )ب  

:ماوق و ريتقت ،ريذبت ،فارسا توافت

 ّدح زا ندـش جراـخ ينعم هب فارسا ،دنريگ يم رارق رگيدكي لباقم رد ود نيا يتقو ريذبت و فارسا يوغل هشير نتفرگ رظن رد اب

 هّدع ناوتب نآ تميق اب هك دنك هيهت تميق نارگ نانچ يياذغ يسكٌ الثم ؛دننك عياضٌ ارھاظ ار يزيچ هك نآ نودب .تسا لادتعا
 نآ ريذـبت اـما .تـسا هدـشن عياـض و دوبان يزيچٌ ارھاظ يلو هدش زواجت لادتعا ّدح زا اج نيا رد .درك هيذغت هنادنموربآ ار يدايز

 ميـنك هـيهت ار رـفن هد ياذـغ نامهيم رفن ود يارب هك نيا لثم ؛دوش رجنم عييضت و فالتا هب هك مينك فرصم نانچ نآ هك تسا
 هتفگاـن مـينك فالـتا و ميزيرب ناد هلابز رد ار اذغ يقاب و دنيامن يم راختفا نآ هب و دنھد يم ماجنا ينادان هب يضعب هك هنوگ نآ

 رارـق رگيدـكي رـس تـشپ دـيكأت ناونع هب ّيتح و دور يم راك هب ينعم كي رد تسرد هملك ود نيا دراوم زا يرايسب رد هك دنامن

.ديامرف يم تسا هدش لقن )ع( يلع زا هغالبلا جهن رد هچنآ ربانبٌ الثم .دنريگ يم

 يف ُهُعَضَي و اينّدلا يف َهبحاص ُعَفَري َوُھ و ٌفارسا و ريذبت هّقح ريغ يف ِلاملا َءاطعا ّنإ الا«

]5[»هللا دنع هنيهي و سّانلا يف ُهُمِركُي  و ةَرِخالا
 نكمم ،تسا فارسا و ريذبت ندرك فرص قاقحتسا دروم ريغ رد ار لام ديشاب هاگآ« ينعي

 ريقح و تسپ ار وا ترخآ ردٌ املسم اّ◌ّما دنك هبترم دنلب ايند رد ار ناسنا لمع نيا تسا

.درك دھاوخ

 ماـقم طوقـس بـجوم  اـما ،دـنک گرزب مدرم رظن رد ار ناسنا هک تسا نکمم ریذبت هچرگا ،فیرش ثیدح نیا قبط رب نیاربانب 
 دح يـنعم هـب ماوـق و تسا قافنا رد ندرك يھاتوك ينعم هب ،فارسا لباقم رد ،ريتقت ]6[.دش دھاوخ  ادخ هاگشيپ رد ناسنا

]7[.تسا راتقا و فارسا نايم طسو

 دنوادـخ هـك ،تـسا هديدنـسپ و حودـمم ماوق طقف و دنتسھ دنسپان و مومذم ،ريتقت و ريذبت و فارسا ،تاياور و نآرق تايآ قبط
:ديامرف يم نانموم هرابرد لاعتم

]8[ٌ»اماوَق َِكلذ َنيب َناك َو اوُرُتَْقي  َْمل و اوُفِرْسُي َْمل اوقَفنُا آذإ َنيّذلاو«
 رد هكلب ؛يريگتخس هن و دنيامن يم فارسا هن ،دننك قافنا هاگ رھ هك يناسك «

.»دنراد يلادتعا ّدح ود نيا نايم

:فارسا راثآ

]9[.دنخزود لھا نافرسم )1
]10[.دوش يم هداد تنيز ناشلامعا ناراكفارسا يارب)2

]11[.دوش يم يهلا تايآ راكنا بجوم فارسا )3
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1412 ، هيماشلارادلا ،ملعلاراد ،توريب -قشمد ،يدواد ناندع ناوفص قيقحت ،نآرقلا بيرغ يف تادرفملا ،دمحم نب نيسح ،يناهفصا بغار . ]1[

.407 ص ،لوا پاچ _ق

 پاچ ،ش1374 ،نيسردم هعماج يمالسا تاراشتنا ،مق ينادمھ يوسوم رقاب دمحم مجرتم ،نازيملا ريسفت همجرت ،نيسح دمحم ،ييابطابط . ]2[

.276 ص ،4 ج ،4

149 ص ،6 ج ،لوا پاچ ،ش 1374 ،هيمالسالا بتكلاراد ،نارهت ،هنومن ريسفت ،رصان ،يزاريش مراكم . ]3[

.213 ص ،1 ج ،لوا پاچ ،ش 1377 ،ديھان تاراشتنا و ناتسود تاراشتنا ،يھوژپ نآرق و نآرق همانشناد ،نيدلا ءاهب ،يھاشمرخ . ]4[

.183 ص ،126 هبطخ ،ات يب ،ةرجهلاراد تاراشتنا ،مق ،هغالبلا جهن  . ]5[

.97 ص ،12 ج ،نامھ ،يزاريش مراكم . ]6[

.333 ص ،15 ج ،نامھ ،ييابطابط . ]7[

.67 هيآ ،ناقرف . ]8[

.43 هيآ رفاغ . ]9[

.12 هيآ سنوي . ]10[

.34 هيآ رفاغ . ]11[

Note : Database Server Is Inactive Or Server Is Dump!

Pajoohe dbo : this table doesn't exist!
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