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افش کیپ  هعومجم 
: هدنسیون

يوسوم دمحم 

: یپاچ رشان 

نابات

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

افش کیپ  116هعومجم 

باتک 116تاصخشم 

116دلج 1

116همانمیدقت

بلاطم 116تسرهف 

: فلؤم 119تشاددای 

119راتفگشیپ

هتفرگ رارق  ییاسانش  دروم  اهیرامیب  يریگشیپ  نامرد و  يارب  یناریا  یتنس و  بط  رد  هک  ییاهتبرش  ]120

مسآ دض  هکاوف  120تبرش 

لگنا دض  هکاوف  121تبرش 

رگید لگنا  دض  هکاوف  121تبرش 

ریش دایدزا  هکاوف  122تبرش 

ضیح سابتحا  دض  هکاوف  122تبرش 

باصعا هکاوف  122تبرش 

سرقن کیروا و  دیسا  دض  هکاوف  123تبرش 

( يرتناسید  ) نمزم لاهسا  دض  هکاوف  123تبرش 

عیرس لازنا  دض  هکاوف  124تبرش 

مرپسا تیوقت  هکاوف  124تبرش 

رمیازلآ دض  هکاوف  124تبرش 

اراخب يولآ  125تبرش 

روگنا 125تبرش 

( یلع وب  نوناق   ) هداس رانا  125تبرش 
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ریساوب دض  هکاوف  126تبرش 

تاتسورپ دض  هکاوف  126تبرش 

بت دض  هکاوف  126تبرش 

يزغم روموت  دض  هکاوف  127تبرش 

رگید يزغم  روموت  دض  هکاوف  127تبرش 

یمسالات دض  هکاوف  128تبرش 

شطع یگنشت و  دض  هکاوف  128تبرش 

: رگید شطع  یگنشت و  دض  هکاوف  128تبرش 

جنرت 129تبرش 

تسوپ تاروثب  شوج و  دض  هکاوف  129تبرش 

هدننکقاچ هکاوف  129تبرش 

نوخ یبرچ  دض  هکاوف  130تبرش 

روآباوخ زاسنوخ و  هکاوف  130تبرش 

يزیرنوخ دض  هکاوف  131تبرش 

هناهام يزیرنوخ  دض  هکاوف  131تبرش 

( دنق  ) تباید دض  هکاوف  131تبرش 

رگید دنق )  ) تباید دض  هکاوف  132تبرش 

یهایگ ياههناد  132تبرش 

مسیتامور دض  هکاوف  132تبرش 

: نوسنیکراپ ای  هشعر  دض  هکاوف  133تبرش 

انوز جلاعم  هکاوف  133تبرش 

یگدروخامرس دض  هکاوف  134تبرش 

نمزم ياههکسکس  دض  هکاوف  134تبرش 

: نوخ راشف  اب  يزغم  ياههتکس  دض  هکاوف  134تبرش 
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: نوخ راشف  اب  يزغم  ياههتکس  دض  هکاوف  135تبرش 

: یبلق ياههتکس  دض  هکاوف  135تبرش 

يدلج ياهشراخ  امزگا و  ارفص و  ادوس و  دض  هکاوف  135تبرش 

هیلک تنوفع  نکشگنس و  هکاوف  136تبرش 

( نوناق باتک  زا  سابتقا   ) يرکش نیبجنکس  136تبرش 

بیس 136تبرش 

عرص دض  هکاوف  137تبرش 

ناکدوک عرص  دض  هکاوف  137تبرش 

هیلک تنوفع  هکاوف  137تبرش 

: نوخ تظلغ  دض  هکاوف  138تبرش 

هروغ 138تبرش 

رگید هروغ  138تبرش 

نوخ راشف  دض  هکاوف  139تبرش 

نوخ 1] راشف  دض  139تبرش 

( یلع وب  نوناق  زا   ) نارطق 139بارش 

یگدعاق درد  دض  هکاوف  140تبرش 

: مرگ دبک  تیوقت  هکاوف  140تبرش 

: درس دبک  تیوقت  هکاوف  140تبرش 

ریهک دض  هکاوف  141تبرش 

نادمخت تسیک  دض  هکاوف  141تبرش 

تیلوک دض  هکاوف  142تبرش 

یبالگ 142تبرش 

يدمحم لگ  142بارش 

يرغال هکاوف  142تبرش 
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شرتومیل 143تبرش 

( دردرس  ) نرگیم دض  هکاوف  143تبرش 

: رگید دردرس )  ) نرگیم دض  هکاوف  143تبرش 

: رگید دردرس )  ) نرگیم دض  هکاوف  144تبرش 

لصافم درد  دض  هکاوف  144تبرش 

دروم 144بارش 

هبیم 145تبرش 

سرقن دض  هکاوف  145تبرش 

رانا عانعن و  145تبرش 

: نادازون هکاوف  146تبرش 

تیتاپه دض  هکاوف  147تبرش 

اهتبرش باتک  147هرخوم 

147هراشا

: 149رکذت

150دلج 2

150همانمیدقت

بلاطم 151تسرهف 

: 153راتفگشیپ

تماجح 154ینامردنوخ -

154هراشا

یمالسا یناریا  بط  ینامردنوخ  تماجح و  اب  نوخ  ءادها  يریگنوخ و  155توافت 

تماجح 157نامز 

ینامردنوخ تماجح و  عنم  157نامز 

درم نز و  نیب  تماجح  158توافت 
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نآ ینامرد  ریثأت  158تماجح و 

158هراشا

یبلق يزغم و  158ياههتکس 

يدبک 158ياهیتحاران 

يویلک 159ياهيرامیب 

شراوگ هاگتسد  هدعم و  لاحط ، 159ياهيرامیب 

جنرآ وناز و  درد  نرگناک ، سرقن ، کیتایس ، 159زورترآ ،

یتسوپ 159ياهيرامیب 

ییابیز 160تماجح و 

هداوناخ رد  یقلخجک  160تماجح و 

حیرفت 160تماجح و 

شزرو ینامردنوخ و  160تماجح و 

ناکدوک رد  160تماجح 

شوه لقع و  160تماجح و 

( رتاوگ  ) 160دیئوریت

رس 161ياهيرامیب 

یحور 161ياهيرامیب 

161ناطرس

ضیح سابتحا  161تماجح و 

: مینکیم هراشا  يدراوم  هب  هک  تسا  دیفم  يددعتم  دراوم  يارب  تماجح  یلک  روط  161هب 

تماجح هب  زاین  162مئالع 

نآ دربراک  هوحن  ولاز و  162تخانش 

162هراشا

164ینامردولاز
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ولاز زا  هدافتسا  یلک  165شور 

ولاز مخز  تنوفع  نامرد  166هخسن 

يدنبنامز ولاز و  فرصم  166نازیم 

هتکس يرامیب  رد  167ینامردولاز 

. دیریگ راک  هب  ار  ولاز  فرصم  هوحن  تشادهب و  یلک  168تاروتسد 

ینامردولاز 168نوخراشف و 

ینامردولاز 169دردرس و 

. يدبک یگنشت  اهزوریس و  يدبک ، ياهروموت  يدبک  ياهمرو  برچ ، دبک  ارفص ، هبلغ  زا  یشان  همضاه  ءوس  يوارفص  عوهت  تلاح  ناهد ، یخلت  ارفص ، هبلغ  ناقری ،

يویلک 169ياهگنس 

169ریساوب

170کیتایس

170هنشاپراخ

وناز 170درد 

اپ ندش  تسار  مخ و  لحم  یلخاد  تمسق  یتفس  اب  هارمه  170دردوناز 

اپ یسحیب  171يدرس و 

171سرقن

کیروا دیسا  نوخ و  دنق  نوخ ، 171یبرچ 

171سیراو

سا 171ما .

( ایراقناق  ) 171نرگناک

یئاخرتسا ياهيرامیب  171جلف و 

اهكروک 172اهلمد و 

ییابیز 172ینامردولاز و 

172امزگا
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محر ياهيرامیب  ضیح و  173سابتحا 

( دصف  ) 173ینزگر

173هراشا

تسد ياهگر  دنوشیم : هدز  رتشین  دصف  لمع  رد  هک  174ییاهگر 

اپ 175ياهگر 

( کیتایس  ) ءاسنلا قرع  گر  - 1175

نفاص - 2175

یبکر دیرو  - 3175

اپ هنشاپ  یبقع  گر  - 4175

رس 176ياهگر 

مکش 176ياهگر 

ولاز دصف و  تماجح ، نایم  177ياهسیاقم 

ذخآم 177عبانم و 

افش کیپ  بتک  زا  178ياهعومجم 

178دلج 3

همان 178میدقت 

بلاطم 179تسرهف 

185راتفگشیپ

یسانشجازم 187ینامردولاز و 

؟ تسیچ 189ولاز 

! تسوراد 190ولاز ،

یکشزپ يایند  رد  نآ  هدافتسا  ولاز و  190هچخیرات 

نایناریا یتنس  بط  رد  ولاز  192هاگیاج 

193ینامردولاز
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193اهترورض

ولاز يرادهگن  194هوحن 

ولاز دیص  195یگنوگچ 

ولاز زا  هدافتسا  195یگنوگچ 

نوخ دنق  نارامیب  196ولاز و 

ولاز مخز  زا  197تظفاحم 

ینامردولاز ياههرود  نیب  198لصاوف 

ینامردولاز زا  یشان  198ینوخمک 

ینامردولاز دیدش  198درد 

فلتخم ياهيرامیب  رد  ولاز  زا  هدافتسا  199هوحن 

رس 199ضارما 

يزغم 199ياههتکس 

199هراشا

دومن هعجارم  هتکس  عوقو  زا  سپ  اهتدم  رامیب  200رگا 

هتفایافش نارامیب  رد  هتکس  رارکت  زا  201يریگشیپ 

ماع 202لهسم 

( ینوخ  ) يومد 202ياهدردرس 

( نرگیم  ) هقیقش ياهدردرس  203ریاس 

یباتفآ 203دردرس 

203ماسرس

203هجیگرس

( یشومارف رمیازلآ ،  ) 203نایسن

( نوسنیکراپ  ) 204هشعر

سا 204ما .
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هظفاح 205تیوقت 

205دومج

205رهس

205نونج

206قشع

206عرص

206سوباک

206جلف

206هوقل

206جالتخا

207جنشت

مشچ 207ضارما 

( هژملگ  ) 207درب

يدایز هژم  جک و  207هژم 

207قالس

207قانرش

207برج

208لبس

208تالایخ

( يروکبش  ) 208اشع

( يروکزور  ) 208رهج

دید 208فعض 

( مشچ شراخ  شزیربآ و   ) 208هعمد

208دیراورمبآ
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مشچ نوخراشف  مشچ و  208ندمآرب 

شوگ 209ضارما 

شوگ زاوآ  زوزو و  209نینط ،

یبیکرت يادوس  ارفص و  ای  يوارفص و   ) شوگ درد  209تنوفع و 

شوگ 209مخز 

ینیب 209ضارما 

ییایوب سح  ندش  209لطاب 

( ارفص  ) ینیب 209یکشخ 

ینیب 209مخز 

دیفم 210فاعر 

يور 210ضارما 

( خرس سامآ   ) 210ارشام

[2 (] ترودک هب  لیام  یخرس   ) 210مانشداب

بل 210ضارما 

بل مرو  بل ، 210كرت 

ناهد 210ضارما 

( دوب یمرگ  زا  نوچ  ناهد  ششوج   ) 210عالق

( يوارفص عون  ناهد  یئوبدب   ) 211زحب

211تفآ

( یمرگ هبلغ  اب  هارمه   ) نادند 211درد 

( نوخ هبلغ  تامالع  ریاس  ضبن و  یگرزب  نابز و  یخرس  نوخ و  تبوطر  زا  نادند  خیب  تشوگ  ندش  تسس   ) هثل 211ءاخرتسا 

( هرویپ  ) هثل 211تنوفع 

هثل 211يزیرنوخ 

هثل 211مرو 
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هثل 211لکأت 

هزول رود  212هسبآ 

نابز 212ضارما 

نابز 212مرو 

ناسلا 212ققشت 

نابز 212شزوس 

قلح 212ضارما 

کچوک نابز  212مرو 

( ولگ درد   ) 212قانخ

قلح 212مخز 

هنیس 212ضارما 

212هراشا

هنیس 213درد 

زاوآ 213یگتفرگ 

لاعس 213هفرس ،

نوخ اب  هارمه  213هفرس 

مسآ سفن ، 213یگنت 

( لس  ) هیر مخز  ای  214تحارج 

هیرلا 214تاذ 

بنجلا 215تاذ 

ردصلا 215تاذ 

لد 215ضارما 

بلق شپت  ای  215ناقفخ 

یبلق 215ياههتکس 
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بلق ندش  216گرزب 

بلق قورع  216یگتفرگ 

لارتیم هچیرد  216تاعیاض 

شراوگ هاگتسد  هدعم و  217ضارما 

يرم 217مرو 

یق 217غارفتسا ،

نوخ 217غارفتسا 

217هکسکس

217ریساوب

دعقم 217قاقش 

دعقم 218مرو 

دعقم فارطا  218لمد 

نساب يور  دعقم و  فارطا  218رشیف 

رگج 218سامآ 

طرفم 218شطع 

هینقلا 218ءوس 

( يدبک زوریس   ) 218ءاقستسا

ناقری 219اهتیتاپه ،

( لاحط  ) زرپس 219ضارما 

لاحط 219سامآ 

لاحط 219ياهيرامیب 

هناثم هیلک و  سامآ  هناثم  هیلک و  220ضارما 

هناثم هیلک و  220مخز 

220سطیبایذ
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نادرم صاخ  220ضارما 

هضیب 220مرو 

بیضق 220مخز 

220تاتسورپ

ینم 221شزوس 

تلآ ندش  قش  221ماود 

( لسوکیراو  ) نادرم رد  یلسانت  قورع  221یگتفرگ 

نانز صاخ  221ضارما 

ضیح نوخ  ندش  221هتسب 

221اجر

دعقم محر و  هناهد  دیدش  222شراخ 

كاندرد 222ياهدویرپ 

نانز رد  یلسانت  قورع  222یگتفرگ 

محر 222ریساوب 

محر سامآ  محر و  مخز  محر ، 222قاقش 

نینج 222طقس 

223كازوس

223یئازان

لصافم ناوختسا و  223ضارما 

ندرگ ياههرهم  223درد 

لصافم اههرهم و  223یگدنبسچ 

اهتسد فتک و  ود  نیب  223درد 

جنرآ 224درد 

تسد چم  224درد 
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رمک 224کسید 

224کیتایس

نار ینیگنس  224یسحیب و 

وناز 225مرو 

وناز تشپ  225مرو 

وناز 225زورترآ 

اپ قاس  هچیهام  دیدش  226یتفس 

اپ شزوس  اپ ، قاس  226درد 

226سرقن

هنشاپ 226راخ 

اپ يور  اپ و  فک  227شزوس 

اهاپ تالضع  ندش  227رغال 

اهاپ تالضع  ندش  227درس 

اهاپ تالضع  227شرپ 

مسیتامور دیئتامور ، 227تیرترآ 

نتفرگ چگ  زا  سپ  اپ  ندش  رغال  یگتسکش و  زا  یشان  227یگدرمنوخ 

یئابیز تسوپ و  وم ، 228ضارما 

رس يوم  228شزیر 

رس ياهشوج  228عاونا 

228یلچک

هابور يرامیب  وم ،) یناهگان  شزیر   ) بلعثلا 228ءاد 

یناوج ظفح  تسوپ ، تفاطل  229ییابیز و 

تروص 229ياهشوج 

تروص 230کل 
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تروص یگریت  تروص ، ندش  230خرس 

230لاخبت

سیسایروزپ 230امزگا ،

230لمد

230انوز

231لیگز

مخز 231هدرز 

231کلاس

231كریگفک

231ریهک

اپ هنشاپ  232كرت 

تاناویح 232یگدیزگ 

صاخ 232ضارما 

232تجهب

232سوپول

دایتعا 232كرت 

یقورع 233ضارما 

نوخ 233راشف 

نوخ راشف  زا  233يریگشیپ 

نوخ راشف  233نامرد 

233سیراو

ندب ءاضعا  نتفر  233باوخ 

هبرض رثا  رد  نوخ  234عمجت 

ینوفع 234ضارما 
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يزاوهیب 234ياهتنوفع 

تسوپ گنر  هدنهدرییغت  یچراق  234ياهتنوفع 

نار هلاشک  یلسانت و  هاگتسد  یچراق  234ياهتنوفع 

اهاپ تسد و  فک  یچراق  234ياهتنوفع 

ایراقناق ای  235نرگناک 

یناطرس ياههدغ  يداع و  235ياههدغ 

يزغم 235ياهروموت 

میخو ياهمخز  اب  ندب  رهاظ  235ياهناطرس 

تسوپ 236ناطرس 

237تباید

( نوخ دنق   ) 237تباید

یتباید نارامیب  رد  میخو  237ياهمخز 

237دلج 4

237همانمیدقت

بلاطم 238تسرهف 

238همانمیدقت

فلؤم 240تشاددای 

( یتنس بط   ) یناریا بط  دروم  رد  240يراتفگ 

نآ نامرد  دردرس و  لوا  242شخب 

242هراشا

: 242راتفگشیپ

هناگراهچ طالخا  اهجازم و  هیرظن  242دردرس و 

یناریا بط  ياهنامرد  ساسا  هیفصت )  ) 244يزاسکاپ

یناریا بط  رد  لهسم  و  هدنزپ )  ) 245جضنم
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يوارفص ياهدردرس  لوا : 245لصف 

246هراشا

يوارفص 246ياهدردرس 

246هراشا

ارفص ياههدنزپ  ای  اهجضنم  246فلا -

ارفص جضنم  ياهیندناشوج  ای  اهعوقن  - 246

: عوقن تروصب  ارفص  هدنزپ  هخسن  - 246

: ارفص هدنزپ  رگید  هخسن  - 247

: ارفص جضنم  247ياهخوبطم 

( ارفص هدنزپ   ) هکاوف 247خوبطم 

( ارفص هدنزپ   ) هرتهاش لفیرطا  - 247

( ارفص هدنزپ   ) جنران تبرش  - 248

( ارفص هدنزپ   ) ارفص دض  248نیبجنکس 

( ارفص هدنزپ   ) هشفنب 248تبرش 

ارفص ياهلهسم  248ب -

248هراشا

ارفص لهسم  248ياهنوجعم 

« انس نوجعم  »248

« رگید يانس  نوجعم  »249

« هشفنب نوجعم  »249

« انس نوجعم  »249

ارفص لهسم  250ياهعوقن 

250هراشا

: رگید لهسم  250عوقن 
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: رگید لهسم  250عوقن 

( هشفنب صرق   ) ارفص لهسم  250صرق 

ماع 251لهسم 

لهسم ههکاف  251تبرش 

تشخریش رانا و  251لهسم 

: جنلوق 251فایش 

يوارفص دردرس  ياهوراد  ریاس  252ج -

: لوطن - 252

: دردرس لوطن  - 252

252هراشا

رگید لوطن  - 252

رگید لوطن  - 252

رگید لوطن  - 252

دامک - 252

253هراشا

دردرس دامک  - 253

سوطع - 253

253هراشا

رگید سوطع  - 253

دامض - 253

قوشن طوعس و  - 253

: 254مومش

هکرس بالگ و  کشخ ، زینشگ  دیفس ، 254لدنص 

: هیوشاپ - 254
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: هنقح - 254

: رانا قیوس  - 254

: نیریش بیس  قیوس  - 255

: سدع قیوس  - 255

: جرتا تبرش  - 255

: نیلم رانا  تبرش  - 255

یمغلب ياهدردرس  مود : 255لصف 

255هراشا

یمغلب 255ياهدردرس 

255هراشا

مغلب ياهلهسم  اهجضنم و  256فلا -

256هراشا

( عوقن تروصب   ) مغلب جضنم  256هخسن 

256هراشا

: یلسعدنق 256لگ 

مغلب رگید  جضنم  هخسن  - 256

: ربکا لفیرطا  - 257

: ریبک لفیرطا  - 257

: رصتخم لفیرطا  - 257

257هراشا

: رگید لفیرطا  - 258

: نوقیخمطصلا 258بح 

: ارقیف 258جرایا 

: ایاقوق 258بح 
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: جرایا 258بح 

258هراشا

: رگید جرایا  259بح 

: 259شراوج

: هبابسب هدنراوگ  ای  259شراوج 

: هریز هدنراوگ  ای  259شراوج 

: رگید هریز  259هدنراوگ 

: یلفالف 259هدنراوگ 

یمغلب دردرس  ياهوراد  ریاس  260ب -

: 260اههنقح

260هراشا

: نآ راضم  هنقح و  260عفانم 

: هنقح لامعتسا  260هوحن 

( قاشنتسا  ) 261طوعس

: طوعس - 261

261هراشا

رگید طوعس  - 261

رگید طوعس  - 261

رگید طوعس  - 262

رگید طوعس  - 262

رگید طوعس  - 262

رگید طوعس  - 262

: هنشا نغور  - 262

هنوباب نغور  - 262
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طسق نغور  - 262

بلعث نغور  - 263

نویفرف نغور  - 263

حاسمت نغور  - 263

دامض - 263

263هراشا

رگید دامض  - 263

( یندیلام يوراد   ) الط - 263

263هراشا

. دربیم نیب  زا  ار  یمغلب  دردرس  هک  الط : - 264

: یمغلب دردرس  عفر  تهج  الط : - 264

: الط - 264

هرغرغ - 264

مومش - 264

264هراشا

رگید مومش  - 264

لوطن - 264

يوادوس ياهدردرس  موس : 265لصف 

265هراشا

يوادوس 265ياهدردرس 

265هراشا

ادوس ياهجضنم  اهلهسم و  265فلا -

265هراشا

: نبجلا ءام  - 265
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: ادوس لهسم  - 266

يوادوس دردرس  ياهوراد  ریاس  266ب -

لوطن - 266

( یندناشوج  ) عوقن - 266

ینوخ ای  يومد  ياهدردرس  مراهچ : 267لصف 

267هراشا

ینوخ ای  يومد  267ياهدردرس 

267ینامردنوخ

: تماجح - 1267

( دصف  ) ینزگر - 2267

ینامردولاز - 3268

268هراشا

: زینشگ شآ  هیهت  268زرط 

هقیقش درد  ای  نرگیم  مجنپ : 268لصف 

269هراشا

هقیقش درد  ای  269نرگیم 

269هراشا

نرگیم یمومع  ياهوراد  - 1269

269هراشا

: نرگیم يارب  هدش  هبرجت  رگید  270هخسن 

مومش - 2270

( قاشنتسا  ) هدنیوش يوراد  - 3270

نرگیم ءالط  - 4271

: دامک - 5271
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نرگیم دامض  - 6271

271هراشا

: رگید 271يدامض 

دردرس ماسقا  ریاس  مشش : 272لصف 

272هراشا

یباتفآ دردرس  272فلا )

272هراشا

دحاو کی  مادکره  هزرفسا  یمتخ و  لگ  - 1272

( یندیلام يوراد   ) ءالط - 2272

( قاشنتسا  ) طوعس - 3272

: رگید طوعس  - 4272

یتدورب دردرس  يارب  ءالط  - 5272

( فداصت ای  هبرض  تباصا  زا  یشان  دردرس  : ) ياهبرض دردرس  273ب )

: زغم هب  یفاک  نوخ  ندیسرن  زا  یشان  دردرس  273ج )

273هراشا

يدعم دردرس  273د )

: یتیزونیس دردرس  274ه )

روخب - 1274

روآهسطع هیفنا  - 2274

: ماداب هشفنب - هرطق  - 3274

: وشتسش - 4274

: دایز راک  یگتسخ و  زا  یشان  دردرس  274و )

274هراشا

: يویلک ءاشنم  اب  دردرس  275ز )
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يزغم ياهروموت  زا  یشان  دردرس  275ح )

نآ نامرد  يزغم و  یبلق و  ياههتکس  مود  275شخب 

275هراشا

275راتفگشیپ

276هتکس

هتکس يرامیب  زورب  رد  رثوم  276لماوع 

هیذغت گنهرف  - 1276

تکرح - 2279

یبصع تالکشم  - 3279

نوخ راشف  - 4279

سفن یگنت  - 5279

بلق شپت  - 6280

بلق هب  یهتنم  قورع  یگنت  - 7280

اههچیرد هلضع و  یتحاران  - 8280

بلق اب  طابترا  رد  رگید  ءاضعا  ياهیرامیب  - 9280

یبلق ياهروموت  - 10280

یلکلا تابورشم  تایناخد و  - 11280

يزغم یبلق و  ياههتکس  نامرد  280يریگشیپ و 

280هراشا

ینامردنوخ 281يریگشیپ 

281ینامردوراد

هزور ییوراد 15  ییاذغ  میژر  هدنریگشیپ  281ياههخسن 

281هراشا

: رگید 282هخسن 
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: رگید 282هخسن 

: رگید 282هخسن 

: رگید 282هخسن 

: رگید 282هخسن 

شزرو 283راک و 

عوقو زا  دعب  هتکس  283جالع 

يروف 283تامادقا 

( ینیب رد  یندیمد   ) 284خوفن

رگید 284خوفن 

رگید 284خوفن 

( دنزیرب رامیب  يور  رس و  رب  هک  ياهدناشوج   ) 284لوطن

: تسا هدش  یبلق  هتکس  راچد  رامیب  284رگا 

284هراشا

يروف مادقا  زا  دعب  اههتکس  285نامرد 

285هراشا

هزور 285میژر 15 

ماع 285لهسم 

285هراشا

286هخسن

286ینامردنوخ

286هراشا

اهشوگ تشپ  ولاز  لوا  286هلحرم 

286هراشا

ولاز مخز  287دامض 
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اهتسد تشپ  ولاز  مود  287هلحرم 

اهاپ يور  ولاز  موس  287هلحرم 

287تماجح

287هراشا

ناخرچ 287تماجح 

ناحیر نغور  شلام )  ) 288نیهدت

یندرکدود 288ياهوراد 

هتکس رد  هنقح  ینامرد  رثا  288تسوبی و 

هنقح لامعتسا  288طیارش 

ماع 289لهسم 

يزغم هتکس  289دامض 

ياهتکس رامیب  رد  نابز  289تنکل 

289هراشا

یندیکم ياههخسن  - 1289

رتوبک مخت  - 3289

( نغور اب  شلام   ) 290نیهدت

ياهتکس نارامیب  یلک  290تیوقت 

ياهتکس نارامیب  رد  تالضع  290درد 

ياهتکس رامیب  رد  بلق  290شپط 

ياهتکس رامیب  رد  291یباوخیب 

ياهتکس رامیب  رد  دایز  291باوخ 

نوخ 291راشف 

291هراشا

: رگید 291هخسن 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


: رگید 291هخسن 

ياهتکس نارامیب  رد  نزو  292هفاضا 

رامیب نزو  شهاک  يارب  ییاذغ  292میژر 

292هراشا

292اهبش

صخا روطهب  یبلق  ياههتکس  293نامرد 

بلق هب  یهتنم  قورع  دادسنا  293جالع 

بلق هچیهام  قورع  دادسنا  293جالع 

بلق فارطا  یبرچ  ندش و  293گرزب 

زغم بلق و  تیوقت  يارب  یمیدق  بتک  زا  294ییاههخسن 

رگید نابزواگ  294تبرش 

294هراشا

رگید 294هخسن 

رانا 295تبرش 

بانع 295تبرش 

رگید بانع  295تبرش 

زینشگ مخت  295تبرش 

یلع وبا  خیش  یتوقای  295خرفم 

295هراشا

رگید 296حرفم 

رگید 296حرفم 

کنخ 296حرفم 

مظعا 296حرفم 

296هراشا
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رگید 296حرفم 

لدتعم 297حرفم 

297هراشا

رگید 297حرفم 

ذخآم 297عبانم و 

افش کیپ  بتک  زا  298ياهعومجم 

299دلج 5

299همانمیدقت

تسرهف ]299

[ راتفگشیپ ]301

هنقح 302فیرعت 

هنقح عارتخا  302ناتساد 

میدق ناکشزپ  نابز  زا  هنقح  304دئاوف 

هدراب هلهسم  306ياههنقح 

هنّیل هدراب  306هنقح 

هدراب هلهسم  306هنقح 

306هراشا

رگید هدراب  هلهسم  306هنقح 

نآ لاثما  نمزم و  لصافم  سغرثیل 4 ،] هتکس و  عرص ، يارب  307هنقح 

هبکرم ضارما  رد  هلهسم  307هنقح 

هیغامد هیمغلب  ضارما  يارب  عفان  رگید  هلهسم  307هنقح 

دراد ار  عفن  نیمه  هک  رگید  هلهسم  307هنقح 

هراح 307ياههنقح 

307هراشا

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 32 

http://www.ghaemiyeh.com


سونیلاج هراح  308هنقح 

رگید هراح  308هنقح 

رگید هراح  308هنقح 

رگید هراح  309هنقح 

رگید هراح  309هنقح 

یغامد هدراب  ضارما  زا  نآ  لاثما  سغرثیل و  يارب  زا  عفان  رگید  هراح  309هنقح 

309هنقح

رگید هراح  310هنقح 

هلدتعم 310ياههنقح 

310هراشا

رگید هلدتعم  310هنقح 

رگید هلدتعم  311هنقح 

هنّیل 311ياههنقح 

311هراشا

هنّیل 311هنقح 

رگید هنّیل  311هنقح 

رگید هنّیل  311هنقح 

رگید هنّیل  312هنقح 

هدراب هنّیل  312هنقح 

312هراشا

رگید هنّیل  312هنقح 

رگید هنّیل  312هنقح 

رگید هنّیل  312هنقح 

هنّیل 313هنقح 
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هنّیل 313هنقح 

رگید هنّیل  313هنقح 

هنیل 313هنقح 

هنّیل 313هنقح 

رگید هنّیل  314هنقح 

هنّیل 314هنقح 

هنّیل 314هنقح 

رگید 314هنقح 

هنّیل 315هنقح 

( اهنغور  ) ناهدالا 315هنقح 

315هراشا

ناهدالا 315هنقح 

ناهدالا 315هنقح 

316هنقح

کسمم 316هنقح 

316هراشا

رگید کسمم  316هنقح 

هنقح یسنج و  316يورین 

316هراشا

یسنج يورین  تیوقت  317هنقح 

هابلا 317هنقح 

317رصح

تسوبی دض  317هنقح 

317هراشا
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ارفص حشرت  تّلق  رثا  رد  هنقح  318موزل 

ارفص يدنت  تدح و  زا  یشان  فعض  رثا  رد  هنقح  318موزل 

ءاعم ترارح  تدش  رثا  رد  هنقح  318موزل 

ینومغلف ای  هناثم و  محر و  عجو  رثا  رد  318هنقح 

ندبلا رونت  هلضع  ياخرتسا  رثا  رد  هنقح  318موزل 

اعما يدرس  رثا  رد  هنقح  318موزل 

اعما رد  دیدش  داب  رثا  رد  هنقح  318موزل 

اعما رد  دیدش  تبوطر  رثا  رد  هنقح  319موزل 

اضعا جلف  319هنقح و 

رامیب ندوب  بوطرم  ناوج و  رثا  رد  هنقح  319موزل 

نآ هب  طوبرم  ياههنقح  319جنلوق و 

هیلک درد  هباشم  ياهيرامیب  اب  جنلوق  ینیلاب  مئالع  320توافت 

محر درد  اب  جنلوق  درد  مئالع  320توافت 

نادید لاحط و  هدعم و  دبک و  درد  جنلوق و  مئالع  320توافت 

یضرع جنلوق  یتاذ و  جنلوق  لک  رد  جنلوق  320عاونا 

320هراشا

درس جنلوق  321هنقح 

321هراشا

درس جنلوق  321هنقح 

درس جنلوق  321هنقح 

درس جنلوق  رد  321هنقح 

یحیر یمغلب و  جنلوق  يارب  رگید  321هنقح 

هنیل هلهسم  321هنقح 

رگید هنیل  322هنقح 
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ظیلغ ياهداب  تشپ و  درد  یمغلب و  جنلوق  يارب  رگید  322هنقح 

رگید هنیل  322هنقح 

رگید هنیل  322هنقح 

مرگ جنلوق  رد  322هنقح 

322هراشا

323هنقح

323هنقح

323هنقح

323هنقح

خفنلا رساک  323هنقح 

نکشداب 324هنقح 

نخسم 324هنقح 

درد نکسم  324هنقح 

ارفص دض  324هنقح 

324سووالیا

اهلگنا هب  طوبرم  325ياههنقح 

لگنا 325هنقح 

325هراشا

واگ هرهز  هنوپ ، نیتنسفا ، 325نویروطنق ،

لگنا 325هنقح 

لگنا 325هنقح 

لگنا 326هنقح 

لگنا 326هنقح 

لگنا 326هنقح 
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لگنا 326هنقح 

لگنا 326هنقح 

لگنا 326هنقح 

لگنا 326هنقح 

دعقم ياهيرامیب  327هنقح و 

327هنقح

قیقر مرلو و  کمنبآ  328هنقح 

328هنقح

دعقم شراخ  328هنقح 

328هنقح

328هنقح

هیلک ضارما  رد  328هنقح 

هیلک جازم  ءوس  328هنقح 

328هنقح

329هنقح

هیلک 329حیر 

هیلک 329درد 

329هنقح

هیلک 329مرو 

329هنقح

329هنقح

330هنقح

330هنقح

330هنقح
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330هنقح

330هنقح

330هنقح

نوناق زا  لقن  هب  330هنقح 

نوناق زا  لقن  هب  رگید  330هنقح 

هیلک یتحاران  اب  هارمه  331تسوبی 

هیلک تسیک  331لمد و 

هناثم ضارما  رد  331هنقح 

هناثم داب  هحرق و  331مرو و 

331هنقح

دبک يامرگ  زا  راردا  شزوس  331تقرح و 

331هنقح

هناثم برج  332تنوفع و 

هناثم 332درد 

332هنقح

هناثم 332درد 

332هنقح

هناثم هیلک و  گنس  332هنقح و 

333هنقح

ناکدوک يراردابش  333هنقح و 

333هنقح

عیرس لازنا  333هنقح و 

333هنقح

رگید 334هنقح 
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یباوخیب 334هنقح و 

رگید 334هنقح 

شوگ ياهيرامیب  334هنقح و 

ارفص دض  335هنقح 

ادوس دض  335هنقح 

مغلب دض  335هنقح 

مسآ يرامیب  335هنقح و 

کیتایس مسیتامر ، زورترآ ، لصافم ، ياهدرد  335هنقح و 

سرقن 336هنقح و 

رگید 336هنقح 

سا ما . 336هنقح و 

ینیب شزیربآ  یلصف و  ياهتیساسح  336هنقح و 

تسوپ يوادوس  تاباهتلا  امزگا و  336هنقح و 

تسوپ يوارفص  تاباهتلا  ریهک و  337هنقح و 

اقستسا يرامیب  337هنقح و 

تجهب يرامیب  337هنقح و 

یمغلب جنلوق  یغامد و  درس  ياهيرامیب  همه  عرص و  رمیازلآ ، نوسنیکراپ ،)  ) هشعر جلف ، هتکس ، هقیقش ، ای  نرگیم  هلمج  زا  فلتخم  ياهدردرس  هنقح و 

صاوخ نامه  اب  رگید  337هنقح 

ارفص هسیک  گنس  تیتاپه و  338هنقح و 

اهناطرس 338هنقح و 

برچ دبک  نوخ و  یبرچ  دنق ، 338هنقح و 

نانز ياهيرامیب  338هنقح و 

محر مئامض  یگدنبسچ  محر و  تنوفع  338هنقح و 

338هراشا
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هنقح روتسد  هنقح و  339تلآ 

رگید تنوفع  دض  339هنقح 

رگید تنوفع  دض  339هنقح 

رگید تنوفع  دض  339هنقح 

رگید 339هنقح 

يزیرنوخ دض  339هنقح 

339هراشا

رگید 340هنقح 

نینج لتاق  340ياههنقح 

340هراشا

رگید لتاق  340هنقح 

رگید لتاق  340هنقح 

رگید لتاق  341هنقح 

يرادراب دض  341هنقح 

ذخآم 341عبانم و 

342دلج 6

342هراشا

343همانمیدقت

بلاطم 343تسرهف 

راتساریو 345همدقم 

346راتفگشیپ

نانز 347ياهیرامیب 

347هراشا

نانز یلسانت  هاگتسد  یجراخ  یلخاد و  347نامتخاس 
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نانز 347یسانشيرامیب 

هیلوا 348صیخشت 

یمحر ياهیزیرنوخ  یگدعاق و  349ینوخرپ 

349هراشا

349نامرد

يزیرنوخ سباح  350دامض 

350هراشا

رگید 350يدامض 

ابرهک 350صرق 

فافش قیقر و  یگدعاق  نوخ  350يدایز 

سدع 351قیوس 

گنرمک دیفس و  نوخ  ندمآ  351دایز 

یگدعاق 351عطق 

هناگراهچ طالخا  351يزاسکاپ 

ماع 352لهسم 

352هراشا

353نامرد

رگید 353هخسن 

یتمسق 353هدناشوج 21 

( یگدعاق هدننکزاب   ) حتفم 353صرق 

ّرم 353صرق 

یگدعاق هدننکزاب  354ردوپ 

354هراشا

رگید 354هخسن 
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354هجزرف 5]

354هراشا

رگید 354فایش 

محر مروت  ای  ندرک  354داب 

ارقیف 355چرایا 

355هراشا

رگید 355هخسن 

محر 355تنوفع 

ینیلاب 356تارهاظت 

356هراشا

356نامرد

هنقح تروصب  یقیرزت  يوراد  ای  نزبآ  رگید  357هخسن 

نادمخت 357تسیک 

ینیلاب 358تارهاظت 

358هراشا

358نامرد

نادمخت تسیک  358صرق 

محر تبوطر  نالیس  گنر و  دیفس  359تاحشرت 

( نژاو  ) لبهم 359شراخ 

محر 360مخز 

360هراشا

360نامرد

جرف لبهم و  361يداشگ 

361هراشا
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رگید هجزرف  ای  362فایش 

رگید 362هجزرف 

ینوخمک تسوبی و  كاندرد و  دویرپ  اب  هارمه  محر  362تاحشرت 

محر 362ياهمرو 

362هراشا

محر مرگ  مرو  - 1362

362هراشا

363نامرد

محر درس  مرو  - 2363

363هراشا

363نامرد

محر رد  تخس  مرو  - 3364

364هراشا

لسر 364مهرم 

لبهم يارجم  محر و  هناهد  364مرو 

نادهز یگفخ  ای  364ناقفخ 

365هراشا

365نامرد

محر 365ریساوب 

نادهز 365ياهلیگز 

366هراشا

يرهاظ 366مئالع 

366نامرد

نادهز هناهد  قاقش  366كرت و 
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تراکب یگراپ  یکیدزن و  زا  یشان  366مخز 

محر 367یگداتفا 

367هراشا

ینیلاب 367تارهاظت 

367نامرد

محر 367تفآ 

نادمخت محر و  368ناطرس 

محر 368ناطرس 

محر يارجم  هناهد و  368ناطرس 

369ییازان

369هراشا

( هیقنت  ) 370هنقح

: تسا هدش  ییازان  ثعاب  نادمخت  محر و  یلبنت  فعض و  370رگا 

نادمخت تیوقت  371هخسن 

يرغال 371میژر 

ییوشانز 372تشادهب 

372هراشا

یکیدزن 372تیفیک 

یکیدزن 374نامز 

یکیدزن 374نازیم 

نانز رد  یسنج  یلیمیب  ای  374ینتدرس 

( روآتذل  ) 375ذذلم

375هراشا

رگید 375ذذلم 
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رگید 376ذذلم 

توهش 376يدایز 

تراکب دح  رد  جرف  ندرک  376گنت 

يرادراب 376نارود 

376هراشا

يرادراب 377تباید و 

يرادراب رد  اپ  درد  377مرو و 

یتسوپ تیساسح  378شوج و 

يرادراب رد  378سیراو 

يرادراب رد  فعض  378ینوخمک و 

یگلماح رد  یگدروخامرس  378ازنالوفنآ و 

یگلماح رد  379ریساوب 

یگلماح رد  مکش  379ياهكرت 

ینمرا لگ  379دامپ 

يدبک يویر و  یبلق ، يویلک ، 379ياهيرامیب 

يرادراب رد  يزیرنوخ  379ینیبهکل و 

یناریا 379ياینولف 

يرادراب نارود  رد  هناهام  380تداع 

یگلماح رد  380دردرمک 

تحار 380نامیاز 

كروگنا هروخهچب ، 380لوم ،

نامیاز زا  سپ  380نارود 

نامیاز زا  سپ  محر  هناهد  381یگراپ 

رارطضا تروص  رد  نینج  381طقس 
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381هراشا

نینج طقس  381هخسن 

نینج طقس  382هجزرف 

382هراشا

رگید 382هجزرف 

رگید 382هجزرف 

رگید 382هجزرف 

رگید 382هجزرف 

يدازون ناقری  ای  يدرز  نامرد  كدوک و  هب  هیلوا  382یگدیسر 

نآ تالاح  383ناتسپ و 

383هراشا

ناتسپ یهدریش  383ریش و 

ریش يدایز  زا  383يریگولج 

ناتسپ رد  ریش  ندش  384تفس 

ناتسپ رد  درد  384مرو و 

ناتسپ رد  ریش  ندنام  زا  384مرو 

ناتسپ 384لمد 

ناتسپ 384مخز 

ناتسپ رد  تخس  385مرو 

ناتسپ ندرک  تفس  ندرک و  385کچوک 

385هراشا

ناتسپ ندرک  کچوک  385دامض 

ناتسپ ندرک  کچوک  385مرک 

385هراشا
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رگید 386ياههخسن 

ناتسپ ندرک  386گرزب 

ناتسپ 386كرت 

دیدج بط  رب  387يدقن 

387هراشا

« تساپورا نآ  زا  طقف  نامرد ، بط و  »387

ذخآم 393عبانم و 

395دلج 7

395همانمیدقت

بلاطم 395تسرهف 

هحفص 395ناونع 

یتنس بط  رد  نازوا  زا  413یخرب 

413راتفگشیپ

413هراشا

اهجازم ای  عئابط  414تخانش 

414هراشا

( نوخ  ) يومد جازم  - 1414

یمغلب جازم  - 2415

( يدبک  ) يوارفص جازم  - 3415

( یبصع  ) يوادوس جازم  - 4415

يرت 416یکشخ و 

«[ ا ] »417

ایرد 417بآ 

( راددرگوگ  ) یندعم 417بآ 
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417سونبآ

کبوچ نانشا ، 417وبرذآ ،

نادرگباتفآ تسرپباتفآ ، لگ  417نویرذآ ،

کشرز هشیر  سیراب ، ربنا  خیب  تسوپ  417سیغرآ ،

نابیس نیمز ، رهز  سابور ، ناوراد ، هّرحلا ، هرجش  تخرد ، 417دازآ 

دروم ياسآ ، 418سآ ،

418سویسآ 5]

418ولابلآ

صاجا 418ولآ ،

جلما 418هلمآ ،

مشیربا 418مسیربا ،

( سیوکنت یگنرف  هب   ) وسار امرخ ، شوم  شرع ، 418نبا 

هیوچوه اسلخ ، 418وبا 

یمور لوساغ  سناق 6 ،] 418وبا 

یهوک ورس  یعون  419لهبا ،

419جرتا

تشکنجنف 419قلثا ،

هریجاک نارفعز ، گنر  قنخ ، لگ  هشفاک ، لگ  419صیرحا ،

هلچک هلوچک ، 419یقاراذا ،

رخذا حاقف 7 ] 419رخذا ،

کهیس 420وقارا ،

جوج كاوسم ، بوچ  420كارا ،

ناوغرا 420ناوجرا ،

شوگرخ 420بنرا ،
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رورعز 420لیگزا ،

420نوراسا

حاورالا ظفاح  420سودوخوطسا ،

جانپسا جانافسا ، 421جانفسا ،

هدرمربا 421جنفسا ،

بادیفس 421جادیفسا ،

رقنقس 421روقنقسا ،

شوم زایپ  421لیقسا ،

بورحم رتشراخ ، 421راخرتشا ،

421نانشا

کلاود 422هنشا ،

میرم فک  هشیاع ، فک  رفّصلا ، 422عباضا 

ناغاز ياپ  یغایزاغ 10 ،] 422لالیرطا ،

ایوب نخان  سرخ ، نخان  نایرپ ، نخان  بیطلا ، 422رافظا 

نونجلا ءاود  422نومیتفا ،

هورم شوگاراخ ، 422نیتنسفا ،

( رام  ) 422یعفا

422هجنلفا

كایرت 422نویفا ،

دارجلا ةرجش  423ایقاقا ،

مشچ واگ  هنوباب  يواگ ، هنوباب  423ناوحقا ،

کنخان رصیق ، هایگ  کلملا ، 423لیلکا 

یهوک لیلکا  لبجلا ، 423لیلکا 

کشرز سیراب ، 423ربنا 
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يرثمک یبالگ ، 423دورما ،

424هبنا

دنفسوگ دننام  تاناویح  هدور  424ءاعما ،

424رابجنا

424نادجنا

424هرجنا

( هکیاش تخرد  غمص   ) کهورکآ هدجنک ، 424تورزنا ،

یمور هریز  یئاطخ ، نایداب  424نوسینا ،

زاغ یباغرم ، 425ّزوا ،

قشا هشا ، 425قشوا ،

یهوک نسوس  خیب  دوبک ،) نامسآ   ) یبوک نامسآ  نسوس  خیب  425اسریا ،

یهوک واگ  نزوگ ، 425لّیا ،

«[ ب ] »425

جنوباب 425هنوباب ،

اوه 425داب ،

دیفس رگنک  426دروآداب ،

بلقلا حرفم  هیوبگنرداب ، 426هیوبجنرداب ،

رهزداف رهزداپ ، 426رهزداب ،

ساطیق رجح  هرهم ، رهز  یندعم ، 426رهزداب 

ناجمداب 426ناجنداب ،

يرب 426ناجنداب 

كزار جنایزار ، هنایزار ، 426نایداب ،

ییاطخ 426نایداب 

لمحلا ناسل  گنتراب ، 427گنهراب ،
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يراکش زاب  يزاب ، 427زاب ،

427القاب

427وگنلاب

427هیماب

427ربب

یطوط 427اغبب ،

427دارکالاروخب

427میرمروخب

زرا 428جنرب ،

يزاریش 428ککرب 

شوگلیف مدآ ، اباب  428گرب 

کناباش 428فونرب ،

نارداموب 428فساجنرب ،

یلباک 428گنرب 

سویفسا وکنبب ، لوغپسا ، هزرفسا ، انوطق ، 428رذب 

ناتکرذب 429كرزب ،

رابزب 429هسابسب ،

فسوی لگ  اولح ، لگ  سورخ ، جات  429زورفاناتسب ،

هکم لالخ  429جایتسب ،

429دسب

كراخ امرخ ، هروغ  429رسب ،

جیوافسب 429جیافسب ،

( ناسنا ناهد  بآ   ) قازب 430قاّصب ،

زایپ 430لصب ،
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یباغرم 430طب ،

لیبشا یهام ، سران  مخت  430خراطب ،

زّقس ارضخلا ، ۀبح  430مطب ،

رتسا 430لغب ،

هدام واگ  430رقب -

هقرح ءاقمحلا ، 431ۀلقب 

کشرت قاس  شرت ، 431هلقب 

زرمدیفس ینامی ، 431هلقب 

بلقلا بح  مهفلا ، بح  431ردالب ،

ناتسدرازه 431لبلب 

یهوک زایپ  زایپ ، هخلت  431سوبلب ،

431رولب

431طولب

هلیلب 432جلیلب ،

گنب جنبلا ، رذب  432جنب ،

قدنف 432قدنب ،

جسفنب 432هشفنب ،

هروب 432قروب ،

432نادیزوب

ناویح ناسنا و  راردا  433لوب ،

ناقهب یهاش ، همشچ ، فلع  یتوا ، 433غالوب 

433نمهب

433دیب

433تشخدیب
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433کشمدیب

433شیب

یگناخ غرممخت  434ضیب ،

«[ پ ] »434

عراکا دنفسوگ ، 434هچاپ 

434ناشوایسرپ

یقایزاغ یغالک ، 434هجنپ 

434اکنارایپ

«[ ت ] »434

هاک 434نبت ،

جورداب یتبرش ، 434مخت 

گنروت لواقرق ، ورذت ، 434جردت ،

كاخ 435بارت ،

لحف 435برت ،

دیفس 435دبرت 

435سمرت

435نیبجنرت

اندنگ ثاّرک ، 436هرت ،

436جزیمشت

یتخرد بیس  436حافت ،

امرخ 436رمت ،

يدنه 22] 436رمت 

436حاسمت

437وکابنت
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437لابوت

437توت

437ایتوت

هنیرد همودق ، 437يردوت ،

ریجنا 437نیت ،

هابور 437بلعث ،

هایگ دیب  437لیث ،

«[ ج ] »438

شیمواگ 438شوماج ،

438ریشواج

رینپ 438نبج ،

438راودج

وگیم رحبلا ، 438دارج 

خلم ربلا ، 438دارج 

نیعلا ةرق  یبآ ، رگنک  بازیس ، یبآ ، كزیت  هرت  ءاملا ، 438ریجرج 

دیب ربنع  438هدعج ،

439دغج

دیرفآ 439تفج 

بلحط 439گبلج ،

یسراف رانلگ  439رانلج ،

رتش 439لمج ،

ناگچب شآ  یبآ ، بسا  هضیب  439رتسدیبدنج ،

439انایطنج

ریعش 440وج ،
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ناکدرگ ودرگ ، 440زوج ،

نویفالا لدب  بح  لثام ، زوج  بح  ۀحّصلا ، هظفاح  هروتات ، لثاملا ، 440زوج 

يدنه زوج  440اوبزوج ،

440ياچ

ینیچ 440بوچ 

«[ ح ] »441

رتعص یعون  441اشاح ،

نابلا 441بح 

ناسلب تخرد  مخت  ناسلب ، 441بح 

نسارلا 441بح 

هجاوخ لقن  هنمسلا ، 441بح 

ساویر مخت  سابیرلا ، 441بح 

میرم دنویپ  بلحملا ، 441بح 

رفولین مخت  لینلا ، 441بح 

دوهج گنس  دوهیلا ، 442رجح 

نهآ 442دیدح ،

رگنک 442فشرح ،

داشرلا بح  442فرح ،

دنپسا دنفسا ، 442لمرح ،

کهوکهس خلایس ، کساخراخ ، 442کسح ،

هبل نسح  نابل ، 442یصح 

443ضضح

هلیلبنش 443هبلح ،

يدنه ناجنروس  443بیبلح ،
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هژوگنا هزوغنآ ، 443تیتلح ،

رخ غالا ، 443رامح ،

443ضاّمح

443امامح

دوخن 444صّمخ ،

444انح

مقلع لهج ، وبا  هناودنه  444لظنح ،

«[ خ ] »444

444راخ

444یشکاخ

غالک نان  كرینپ ، 445يزاّبخ ،

یگنرف نان  دیفس ، نان  يراوحلا ، 445زبخ 

هچغاب خرس  ياهمرک  445نیطارخ ،

445هزبرخ

445قبرخ

445لدرخ

445بونرخ

کچرک ریجنا ، دیب  445عورخ ،

وهاک 446سخ ،

446شاخشخ

هضیب 446هیصخ ،

یمتخ 446یمطخ ،

446شافخ

هکرس 446ّلخ ،
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( هلومدیب يربدیب و  کشمدیب و  لماش   ) 447فالخ

بابلج 447رّلخ ،

جنلخ 447گنلخ ،

یطقآ 447نامخ ،

447هیامریمخ

شیرس 447یتنخ ،

وراد ورسخ  447ناجنلوخ ،

ءاثق 448رایخ ،

گنلاب رایخ  دثق ، گنرداب ، 448رایخ 

سولف 448ربنشرایخ ،

«[ د ] »448

ینیصراد 448ینیچراد ،

448ناعشیشراد

زارد لفلف  448لفلفراد ،

یگناخ غرم  سورخ و  448جاجد ،

نزرا 449نخد ،

( هدنرپ  ) 449جاّرد

هشپ تخرد  نوراد ، 449رادرد ،

449جنورد

هرهزرخ 449یلفد ،

رانچ 449بلد ،

یئارحص نسوس  خیب  449ثوبلد ،

( فورعم یهام   ) 449نیفلد

ناشوایس نوخ  نیوخالا ، 450مد 
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ییاطخ ریجنا  دیب  مخت  450دند ،

«[ ذ ] »450

( هرشح  ) 450حیرارذ

سوردنخ 450تّرذ ،

الط رز ، 450بهذ ،

گرگ 450بئذ ،

«[ ر ] »450

يربونص غمص  450جنایتار ،

451نسار

يرگج هشیر  ساویر ، خیب  451دنوار ،

لیتر 451الیتر ،

هزات يامرخ  451بطر ،

رانا 451ناّمر ،

نوتیز 451نغور 

خرس لگ  451نغور 

حاویر ساویر ، 451سابیر ،

[25] اسریا هشفنب ، 451هشیر 

یهوک لبنس  452هشیر 

452دنویر

شش 452هیر ،

«[ ز ] »452

452جاز

ایرد فک  رحبلا ، 452دبز 

452دجربز
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زیوم 452بیبز ،

لیوط دنوارز  452دنوارز ،

453هفاّرز

ارفصلا قورع  453هبوچدرز ،

( فورعم هدنرپ   ) راس 453روزرز ،

یناتسکرت ورس  453بنرز ،

روفاک قرع  453دابنرز ،

453خینرز

ناجزوج 453زیرز ،

454نارفعز

لاّقز 454هتخالاغز ،

454تفز

454موقز

454دّرمز

دازآ نسوس  454قبنز ،

454روبنز

فرگنش 454رفجنز -

455لیبجنز

سم گنز  455راگنز ،

455افوز

تاناویح 455هرهز 

455نوتیز

نومک 455هریز ،

«[ س ] »455

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 59 

http://www.ghaemiyeh.com


455جذاس

456ناتسپس

456بادس

رانک تخرد  گرب  456ردس ،

456سخرس

یئایرد گنچرخ  یئایرد ، 456ناطرس 

يرهن گنچرخ  يرهن ، 456ناطرس 

456ورس

رعرع یهوک ، 457ورس 

وتکسا نیمز ،) کشم   ) 457دعس

هب 457لجرفس ،

هدومحم 457اینومقس ،

457جنیبکس

457تلس

رام تسوپ  هّیح ، 458خلس 

ردنغچ 458قلس ،

458هخیلس

458ینامیلس

458قامس

یناویح نغور  458نمس ،

یکم 458ءانس 

459لبنس

هبرگ فلع  نایرلا ، و  بیطلا ، 459لبنس 

یمور 459لبنس 
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ریبغ 459دجنس ،

459ناجنروس

کهم هشیر  نایبنیریش ، 459سوس ،

459ربنسوس

دیفس 459نسوس 

( یتخرد  ) 460بیس

460ینیمزبیس

موث 460ریس ،

«[ ش ] »460

هایگرهم حافل ، 460كزیباش ،

هناداش 460جنداش ،

ناحیر 460مرپساهاش ،

461هرتهاش

شیشح بنق ، 461هنادهاش ،

دوش دیوش ، 461تبش ،

تسپساویر یقوقدنح ، یئارحص ، هجنوی  461ردبش ،

کشک واگ  461مربش ،

ینامی 461ّبش 

461محش

وله خوخ ، 462ولاتفش ،

462لقاقش

نامعن 462قیاقش 

دزربط رکشین ، هراصع  رّکس ، 462رکش ،

لاغیت 462رکش 
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462مغلش

463لیلش

سقب 463داشمش ،

463گنش

463نارکوش

هنادهایس 463زینوش ،

هنمرد 463حیش ،

463تشخریش

یعارلا كاوسم  463جرطیش ،

هناوید مدنگ  464ملیش ،

«[ ص ] »464

464نوباص

برقعلا ۀشیشح  464امویرماص ،

464ربص

نشیوآ 464رتعص ،

یبرع 464غمص 

464لدنص

( جاک هویم   ) هزوغلچ جاک ، مخت  جاک ، 465ربونص ،

«[ ض ] »465

هغابروق 465عدفض ،

«[ ط ] »465

465ریشابط

465تیثارط

نوخرت 465نوخرط ،
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امرخ هفوکش  465علط ،

ینمرا لگ  ای  466نیط 

«[ ظ ] »466

دیفس نیمسای  466ناّیظ ،

«[ ع ] »466

یهوک نوخرت  هشیر  466احرقرقاع ،

466سدع

ناسنا تاناویح و  تسوپ  تاحشرت  466قرع ،

466لسع

بالبل 467هقشع ،

کشجنگ 467روفصع ،

درام طولب ، هویم  467صفع ،

( هدنرپ  ) 467باقع

مدژک 467برقع ،

( فورعم گنس   ) 467قیقع

ولاز ولز ، 467قلع ،

زقس تخرد  مطبلا ، 467کلع 

467باّنع

روگنا 468بنع ،

هابور روگنا  يزیرجات ، بلعثلا ، 468بنع 

468ربنع

یشحو زایپ  یتشد ، زایپ  468لصنع ،

468توبکنع

469دوع
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ناسلب 469دوع 

تاناویح مشچ  469نویع ،

«[ غ ] »469

469راغ

469نوقیراغ

تلادخ 469ثفاغ ،

470هیلاغ

غالک 470بارغ ،

مرصح 470هروغ ،

«[ ف ] »470

وکوک 470هتخاف ،

شوم 470راف ،

رادرام ناشنرازه ، 470ارشاف ،

بیلصلا دوع  470ایناواف ،

دنق 470دیناف ،

471نویسارف

بسا 471سرف ،

471کشمجنرف

هتسپ 471قتسف ،

یهوک سفرک  471نویلاسارطف ،

دیفس هایس و  471لفلف 

هیوم 471لفلف 

472وف

هندوپ 472جندوف ،
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472لفوف

472هّوف

472هزوریف

472لیف

«[ ق ] »472

472چراق

له راغص ، 473هلقاق 

له رابک ، 473هلقاق 

رامحلا 473ءاثق 

473انامدرق

473مطرق

نیطقی ودک ، 473عرق ،

کخیم 473لفنرق ،

ین 474بصق ،

يدنواهن ین  هریرذلا ، 474بصق 

( نآ هایگ   ) رکشین رّکسلا ، 474بصق 

هبنپ 474نطق ،

لد 474بلق ،

یتشد هنادرانا  474لقلق ،

474یلق

میرکای 475يرمق ،

475يرباّنق

475لیبنق

نویرک قیقد ،)  ) ریغص 475نویروطنق 
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ریبک 475نویروطنق 

نب 475هوهق ،

نغور موم  476یطوریق ،

نارداموب یهوک ، فساجنرب  476موصیق ،

«[ ك ] »476

ءابدنه 476ینساک ،

476روفاک

هدرپ تشپ  کسورع  476جنکاک ،

476وهاک

شتآ اب  هدرک  نایرب  تشوگ  476بابک ،

477هبابک

رگج 477دبک ،

477ربک

477تیربک

477جکیبک

477ناتک

همسو 477متک ،

نوگ 478اریتک ،

ّرملا عرق  خلت ، 478يودک 

هنادواگ 478هنسرک ،

478سفرک

478ندگرک

یمور هریز  هزیرهاش ، 478ایورک ،

بیبز 478شمشک ،
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478ثوشک

میرم 479فک 

گس 479بلک ،

بنرک 479ملک ،

ینابایب 479ملک 

هولق 479هیلک ،

مسمس 479دجنک ،

479ردنک

هشدنک نازراک ، هشیر  480شدنک ،

یبآ 480رگنک 

رگنک غمص  دز ، 480رگنک 

طسق 480هنشوک ،

480وکوک

مورلا حابصم  رجحلا ، نرق  480ابرهک ،

«[ گ ] »480

نزرا سرواج ، 480سرواگ ،

افرط 481زگ ،

481نیبگنازگ

هرجنا 481هنزگ ،

هربزک 481زینشگ ،

یهوک قایرت  هصّلخم ، یهوک ، 481زینشگ 

481بالگ

هناتشگنا 481لگ 

481رپلگ
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يدوواد 482لگ 

خرس 482لگ 

رخّصلا زازح  انح ، لگ  گنس ، 482لگ 

يریخ یمازخ ، وببش ، 482لگ 

482نابزواگلگ

رانا لگ  482رانلگ ،

نرتسن 482لگ 

دنق لگ  482نیبگنلگ ،

هطنح 482مدنگ ،

جاجزلا ۀشیشح  هنیگبآ ، 483هایگ 

483سالیگ

«[ ل ] »483

483ندال

483الال

ینامعن 483هلال 

( واگ ریش   ) 483نبل

نابز 483ناسل ،

کشجنگ نابز  ریفاصعلا ، 483ناسل 

يربرب 484تبعل 

كال 484کل ،

484ایبول

نیریش ماداب  484زول ،

خلت ماداب  ّرملا ، 484زول 

دیراورم 484ؤلؤل ،
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484ومیل

«[ م ] »484

هایگرام نویله ، 484هبوچرام ،

485نویرزام

ساملا 485سام ،

485شام

485اثیمام

485ناریمام

کمس ّمس  جرهز ، یهام  485هرهزیهام ،

485بلحم

. تسا تخرد  هریش  ّرم ، ص 64 ) ك . ر .  ) اینومقس 486هدومحم ،؟

گنس 486رادرم 

رافلا ناذآ  شوجنزرم ، 486شوگنزرم ،

چرم 486قرم ،

486اشیشقرم

486ورم

وهآ هفان  کشم ، 486کسم ،

یتوکاک عیشمارط ، 487کشم 

ولآدرز 487شمشم ،

یمور کلع  487یکطصم ،

487لقم

کمن 487حلم ،

يدنه 487حلم 

یترضح لگ  گس ، زایپ  487ناجنروم ،
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487زوم

نویدروقسا 488ریسوم ،

داسجالا ظفاح  488یئایموم ،

لبجلا بیبز  488كزیوم ،

قبد ایلاواک ، شمشک  یلسع ، 488كزیوم 

( تسا یتخرد  غمص   ) هلئاس 488هعیم 

«[ ن ] »488

488لیگران

ییایرد 489لیگران 

489جنران

ناینز 489هاوخنان ،

سم 489ساحن ،

489سگرن

489نیرسن

489عانعن

هچروم 490لمن ،

490روداشون

490لین

کسملا ۀشیشح  یبآ ، 490رفولین 

«[ و ] »490

یکرت ریگا  درز ، نسوس  490جو ،

«[ ه ] »490

نامیلس غرم  490دهده ،

490هسیره
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یعاّرلا یصع  491كدنبرازه ،

نیعبرا عبرا و  491اپرازه ،

یعار لگ  ياچ ، فلع  نوقیرافوه ، 491مشچرازه ،

491هلیله

درز 491هلیله 

هایس 491هلیله 

یلباک 491هلیله 

نوربا راهب ، 491هشیمه 

491هناودنه

كدرز 492جیوه ،

«[ ي ] »492

492نیمسای

492توقای

تسپسا 492هجنوی ،

نبل ریش ، جازم  492عئابط و 

واگ 492ریش 

غالا 492ریش 

( یلگنج ریش   ) دسا 493ریش 

شیمواگ 493ریش 

شافخ 493ریش 

كوخ 493ریش 

نایدام 493ریش 

دنفسوگ شیم و  493ریش 

رتش 493ریش 
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زب 493ریش 

نانز 493ریش 

وهآ 493ریش 

رخروگ 493ریش 

494تسام

یتنس بط  رد  494یتاحالطصا 

هدننکحالصا حلصم ، - 1494

یفطم هدننکمارآ ، - 2494

هدنزپ شخبلادتعا ، جضنم ، - 3494

هدننکهتسب دمجم ، - 4494

حّتفم هدننکزاب ، - 5494

رّدخم هدننکسحیب ، - 6494

یلاج هدننکكاپ ، - 7495

هدننکهدنکارپ - 8495

نکسم هدنهدنیکست ، - 9495

( شطعم  ) هدننکهنشت - 10495

یئّیقم روآعوهت ، - 11495

رشاق تسوپ ، هدننکادج  - 12495

( عّطقم  ) هدننکادج - 13495

جزل هدنبسچ ، - 14495

يرغم هدنبسچ ، - 15495

حورق خسوم  اهمخز ، هدنروآكرچ  - 16496

للحم هدننکلح ، - 17496

لاّکا هدنروخ ، - 18496
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كاکح هدنروآشراخ ، - 19496

متاخ مخز ، یعطق  جالع  - 20496

فّفجم هدننککشخ ، - 21496

جّجفم هدننکماخ ، - 22496

يراک هدننازوس ، هدننکغاد و  - 23496

لمدم اهیگداتفا ، بآ  تاحارج و  هدننکنامرد  زاسلمد و  - 24496

بطرم هدنهدتبوطر ، - 25497

ققرم هدننکقیقر ، - 26497

محلم ای  تبنم  تشوگ ، هدننایور  - 27497

نشخم هدننکربز ، - 28497

حرقم هدنروآكرچ ، هدننکمخز و  - 29497

دماج هدننکتفس ، - 30497

هدننکدرس - 31497

قّرحم هدننازوس ، - 32497

رمحم هدننکخرس ، - 33498

یّخرم هدننکتسس ، - 34498

بّلصم هدننکتفس ، - 35498

لاّسغ هدنهدوشتسش ، - 36498

تتفم هدننکش ، - 37498

قّرعم هدنروآقرع ، - 38498

سطعم هدنروآهسطع ، - 39498

هدنهدراشف رصاع ، - 40498

ضغم هدننکدساف ، - 41499

بذاج هدنشک ، - 42499
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غذال هدنزگ ، - 43499

قلزم هدننازغل ، - 44499

فطلم هدننکفیطل ، - 45499

عدار عنام ، - 46499

ددسم هدننکدودسم ، - 47499

يوقم شخبورین ، - 48499

نیلم هدننکمرن ، - 49500

خاّفن هدنروآخفن ، - 50500

ذخآم 500عبانم و 

افش کیپ  بتک  زا  500ياهعومجم 

502دلج 8

502همانمیدقت

بلاطم 503تسرهف 

هحفص 503ناونع 

505همدقم

510راتفگشیپ

يزغم ياهروموت  دشر  515یگنوگچ 

515هراشا

یناریا 518بط 

کیتاتساتم 521يامونیسراک 

مروف یتلوم  521ياموتسالبویلگ 

یقارتفا 521نامرد 

522اموتیسورتسآ

اموتیسور 522دنادوگیلا 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 74 

http://www.ghaemiyeh.com


موتسالبومیدناپا 522مومیدناپآ و 

( امویلتودنآ ای  دیئونکارآ  ياموتسالبوربیف   ) 522مویژننم

( اموکراس لس  مولوکیتر   ) کیتیسویتسیه 523موفنل 

( یلگنا ياهتسیک  اهمولونارگ و   ) ینوفع أدبم  اب  523ياهروموت 

523موتسالبولودم

مراهچ نطب  مولیپاپ  524مومیدناپآ و 

هچخم 524موتسالبویژنامه 

لائنیپ 524ياهروموت 

موس نطب  لایزیفاراپ )  ) دیئولوک 525تسیک 

525مویژنرافوینارک

کیتسوکآ مونیرون  ای  525موربیفورون 

زیفوپیه 526ياهموندآ 

spheroid ridge 526مویژننم

یبصع کیتسالپوئنراپ  526ياهمردنس 

یکوش عاخن  526ياهروموت 

527دیئونیسراک

ینامردهعشا زا  لصاح  528زورکن 

رس زغم و  528ییاسانش 

528هراشا

530نابز

530هراسخر

: دنراد کیدزن  تکراشم  زغم  اب  هک  یمادنا  یسررب  زا  زغم  تالاح  531ییاسانش 

نانز رد  534نادهز 

زغم جازم  534ییاسانش 
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534هراشا

زغم مرگ  جازم  ءوس  تمالع  . 1535

تسا جازمدرس  شزغم  هک  یسک  . 2535

تسا هدروآ  يور  یکشخ  هب  شزغم  جازم  هک  یسک  . 3535

تسا جازمرت  شزغم  هک  یسک  . 4535

دراد کشخ  مرگ و  جازم  شزغم  هک  یسک  . 5535

دراد رت  مرگ و  جازم  شزغم  هک  یسک  . 6536

تسا کشخ  درس و  شزغم  جازم  هک  یسک  . 7536

تسا رت  درس و  شزغم  جازم  هک  یسک  - 8536

يزغم ياهروموت  536جالع 

536هراشا

زغم مرگ  جازم  ءوس  537جالع 

يزغم روموت  هب  التبم  نارامیب  رد  539يریگنوخ 

يزغم روموت  نارامیب  رد  539تماجح 

: دراد یگژیو  روگنا  هریش  هکرس  نایم  نیا  540رد 

دنفسوگ هتسار  541ناوختسا 

زاسنوخ هکاوف  541تبرش 

اراخب يولآ  541ریجنا و 

اهرذب نوجعم  542تبرش و 

نارگید زا  نوخ  542تفایرد 

نوخ هبلغ  اب  542ینامردولاز 

یطایتحا 543دراوم 

ینامردولاز 545ياهیگژیو 

؟ مینک میظنت  ار  یکشخ  يرت و  هنوگچ  روطچ ؟ یکشخ  يرت و  ظاحل  546زا 
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546هراشا

: هیفنا هیهت  546زرط 

: هشفنب نغور  هیهت  547زرط 

زغم دح  زا  شیب  یکشخ  548عفر 

: حبص ياهجضنم  549عاونا 

549هراشا

تسا جازممرگ  شزغم  هک  یسک  . 1551

551هراشا

میخدب میخشوخ و  روموت  عون  ره  دض  ییاذغ  552میژر 

ییاذغ 553میژر 

: 553هناحبص

: ماش 553راهان و 

میخشوخ ياههدوت  فنل و  نوخ و  ياهناطرس  روموت و  عون  ره  هب  نایالتبم  554ياهزیهرپ 

تسا جازمدرس  شزغم  هک  یسک  . 2554

554هراشا

ماع لهسم  فرصم  یطایتحا  555دراوم 

: تارایبش 555بح 

: زا تسا  ترابع  هک  هزور  ییاذغ 15  556میژر 

: 556گنهراب

یهایگ تومسیب  556ردوپ 

: یندادوب 557يوراد 

557بآدوخن

تیزونیس متسیس  ای  یعیبط  ریغ  طالخا  زا  زغم  هیلخت  557متسیس 

557مومش
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558اهمهرم

558هراشا

: 558هخسن

: رگید 558هخسن 

558هراشا

تسا هدروآ  ور  یکشخ  هب  شزغم  جازم  هک  یسک  . 3559

تسا جازمرت  شزغم  هک  یسک  . 4559

زغم طالخا  هیلخت  تیزونیس و  559متسیسس 

هزور ییاذغ 15  559میژر 

حبص 560جضنم 

یندادوب 560يوراد 

یهایگ تومسیب  560ردوپ 

ماع 560لهسم 

کشخ 560روخب 

ینتشاذگ یندیشاپ و  561يوراد 

ماع 561تماجح 

یگدنز 561لحم 

دراد کشخ  مرگ و  جازم  شزغم  هک  یسک  . 5561

يزغم روموت  دض  561ياهوراد 

يزغم ياهروموت  قفوم  564جالع 

روگنا هریش  566هکرس 

ناطرس جالع  رد  اهزاسنوخ  567شقن 

هکاوف 567ياهتبرش 

568روخب
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سوطع 568هیفنا :

ماداب هشفنب  569نغور 

( ییوراد مامح   ) 569نزبآ

: يزاسکاپ 569همادا 

: لوا زور  رد 15  صارقا  هب  هدناشوج  570حیجرت 

سونیلاج جرایا  570بح 

ریبک يواح  زا  لوقنم  جرایا  571بح 

سونیلاج زا  ایاقوق  571بح 

سودوخوطسا 571بح 

571اههرغرغ

تسا هریچ  زغم  رب  يوارفص  هدام  571رگا 

تسا هریچ  زغم  رب  مغلب  هدام  571رگا 

تائانثتسا یقارتفا و  572دراوم 

ذخآم 573عبانم و 

افش کیپ  بتک  زا  574ياهعومجم 

574دلج 9

574همانمیدقت

بلاطم 576تسرهف 

[ راتفگشیپ ]578

دبک زا  يرصتخم  580حرش 

دبک لاح  یگنوگچ  581صیخشت 

يدبک ياهجازمءوس  583عاونا 

دبک مرگ  جازم  583ءوس 

583هراشا
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دبک مرگ  جازم  ءوس  584نامرد 

584هراشا

یهاگحبص 584جضنم 

رگید یهاگحبص  584جضنم 

یهاگحبص جضنم  584نیموس 

یهاگحبص جضنم  585نیمراهچ 

یکمک 585جضنم 

ماش راهان و  زا  لبق  585يوراد 

ماع لهسم  585هدناشوج 

تباید 586هدناشوج 

تجهب 586هدناشوج 

رانا بر  کمنیب و  هروغبآ  586دئاوف 

ییاذغ 587همانرب 

587هیوشاپ

دبک يور  ینتشاذگ  يوراد  ای  587دامض 

فان يور  587ینتشاذگ 

دبک مرگ  جازم  ءوس  جالع  رد  587هنقح 

نآ هب  طوبرم  نیناوق  588هنقح و 

هدام اب  هارمه  دبک  مرگ  جازم  ءوس  588نامرد 

588هراشا

يدادماب 589جضنم 

589هراشا

نبجلا ءام  هیهت  589زرط 

یکمک 590جضنم 
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دبک درس  جازم  590ءوس 

590هراشا

دبک درس  جازم  ءوس  590نامرد 

590هراشا

یهاگحبص 590جضنم 

یهاگحبص جضنم  591نیمود 

یکمک 591جضنم 

ماش راهان و  زا  لبق  591يوراد 

ماع لهسم  591یندناشوج 

دوشیم هیصوت  حرش  نیا  هب  رامیب  ییاذغ  591میژر 

592هنقح

هدام اب  هارمه  دبک  درس  جازم  ءوس  592نامرد 

592هراشا

یهاگحبص 592جضنم 

یهاگحبص جضنم  593نیمود 

یهاگحبص جضنم  593نیموس 

دنقلگ هیهت  593زرط 

یکمک 593جضنم 

ماش راهان و  زا  لبق  593يوراد 

ماع لهسم  594یندناشوج 

باوخ زا  لبق  594يوراد 

هدام اب  دبک  درس  جازم  ءوس  هب  نایالتبم  594ياذغ 

نآ نامرد  دبک و  کشخ  جازم  594ءوس 

594هراشا
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یهاگحبص 594جضنم 

یکمک 595جضنم 

ماع 595لهسم 

هدام اب  هارمه  دبک  کشخ  جازم  595ءوس 

نآ نامرد  دبک و  رت  جازم  595ءوس 

595هراشا

یهاگحبص 596جضنم 

رگید یهاگحبص  596جضنم 

یکمک 596جضنم 

ماش راهان و  زا  لبق  596يوراد 

اهرهظ زا  دعب  596یندناشوج 

هزور یئاذغ 15  596میژر 

لک روطب  يدبک  ياهيرامیب  زا  597يریگشیپ 

هینقلا 598ءوس 

598هراشا

هینقلا ءوس  نامرد  يارب  يرورض  598تامدقم 

یبرغ بط  ياهرایعم  اب  يدبک  زوریس  هب  رجنم  ياهيرامیب  يدبک و  زوریس  599تخانش 

600هراشا

کیلکلا 600زوریس 

ناقری اب  هارمه  اهيرامیب  601تارهاظت 

نمزم 602ياهتیتاپه 

602هراشا

موادم نمزم  تیتاپه  - 1602

لاعف نمزم  تیتاپه  - 2602
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یسوریو 602ياهتیتاپه 

602هراشا

هاتوک نومک  هرود  اب  ینوفع   A 603تیتاپه

B 603تیتاپه

C 604تیتاپه

(HIV) ناسنا ینمیا  صقن  سوریو  604یگدولآ 

604هراشا

ناهج رد  يرامیب  604تیعضو 

ناریا رد  يرامیب  604تیعضو 

ینومروه 605تاریثأت 

کیتنژ 605ياهيرامیب 

دبک 605ینوخرپ 

(Fatty Liver) برچ 606دبک 

ارفص هسیک  606گنس 

ارفص هسیک  606مرو 

ارفص هسیک  606تنوفع 

ناسنا تسد  تخاس  ياهوراد  رازبا و  607لماوع ،

ییاوه بآ و  608تاریثأت 

یبصع ياهشنت  608شیازفا 

دیدج بط  ياهرایعم  اب  ینیلاب  609مئالع 

609هراشا

: 609صیخشت

: يرامیب 609ریس 

میخدب میخشوخ و  610ياهروموت 
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کیتاتساتم 610ياهروموت 

610زنژوتاپ

610هراشا

ینیلاب 610مئالع 

: 611صیخشت

: 611نامرد

هینقلا ءوس  ثحبم  هب  611تشگزاب 

611هراشا

هرامش 1 613رامیب 

هرامش 2 613رامیب 

هرامش 3 614رامیب 

هرامش 4 614رامیب 

هرامش 5 614رامیب 

615ورادشون

رسناک ییاذغ  615میژر 

615هراشا

: 616هناحبص

: ماش 616راهان و 

يدبک زوریس  هینقلا و  ءوس  رد  619اهزیهرپ 

: تسا يرورض  يدبک  زوریس  هینقلا و  ءوس  يدبک ، مرگ  ياهجازمءوس  جالع  رد  اهنآ  فرصم  هک  620يدراوم 

دبک يرت  یکشخ و  یمرگ و  يدرس و  620لرتنک 

؟ میربیم یپ  دبک  یکشخ  يرت و  يدرس ، یمرگ ، هب  نامرد  نیح  رد  621هنوگچ 

ادوس بوسر  اب  هارمه  هینقلا  621ءوس 

هیلک یئاسران  اب  هارمه  هینقلا  622ءوس 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 84 

http://www.ghaemiyeh.com


622هراشا

یهاگحبص 622جضنم 

یکمک 623جضنم 

ماش راهان و  زا  لبق  623يوراد 

اذغ زا  دعب  623یندناشوج 

دشاب مکاح  رامیب  هیلک  ای  رامیب و  مسج  رسارس  رب  یکشخ  هبلغ  624رگا 

نوخراشف تباید و  اب  هارمه  هینقلا  624ءوس 

624هراشا

یهاگحبص 624جضنم 

یکمک 625جضنم 

ماع 625لهسم 

اهرهظ زا  دعب  625یندناشوج 

یئوراد مامح  ای  625نزبآ 

يدبک 625ياهزوریس 

626هراشا

626ءاقستسا

626هراشا

؟ تسیچ 627ریبدت 

« یگیخ  » یقذ ياقستسا  632ياهیناشن 

« یتشوگ  » یمحل ياقستسا  632ياهیناشن 

یلبط ياقستسا  632ياهیناشن 

دبک ناطرس  زورب  زا  يریگشیپ  633تشادهب و 

لاحط اب  یکارتشا  634يرامیب 

هدعم اب  یکارتشا  634يرامیب 
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634هراشا

نایم رد  زور  کی  مرگ  635يروزب 

نایم رد  زور  کی  درس  635يروزب 

درد هچیپلد و  دض  636هخسن 

رگید 637هخسن 

یهاگحبص 637جضنم 

: مغلب 637جضنم 

: ارفص 637جضنم 

لّمکم 638جضنم 

فان يور  638یندیلام 

: زا تسا  ترابع  اتشان  حبص  638جضنم 

: ریز حرش  هب  تسا  یندادوب  يوراد  یکمک  638جضنم 

: اذغ ره  زا  لبق  638يوراد 

اذغ زا  دعب  639يوراد 

یگیخ ای  یقذ  ءاقستسا  639نامرد 

639هراشا

: 640جالع

640هراشا

نیبجنکس ریشکاخ و  640جضنم 

یکمک 640جضنم 

راهان زا  لبق  641يوراد 

641راهان

رهظ زا  دعب  641يوراد 

تجهب تباید و  641هدناشوج 
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رانا بر  هروغبآ و  ياراوگ  641تبرش 

زینشگ مخت  642روخب 

(: نزبآ  ) یئوراد 642مامح 

: ناهد 642ردوپ 

: ییاذغ 642میژر 

یکمک 643جضنم 

راهان زا  643لبق 

: مینکیم باختنا  بیترت  نیا  هب  ار  حبص  644جضنم 

ینساک قرع  اب  درس  644نیلم 

ماش راهان و  زا  لبق  644يوراد 

مینکیم ارجا  باختنا و  بیترت  نیا  هب  ار  حبص  645جضنم 

یکمک 645جضنم 

ماش راهان و  زا  لبق  645يوراد 

رصع 646يوراد 

هلحرم 4 اقستسا  646هنقح 

فان يور  646ینتشاذگ 

اقستسا 647فایش 

اقستسا 647نزبآ 

هب 647چیپتشگنا 

رانا 648چیپتشگنا 

کشرزبآ 648چیپتشگنا 

هناگهس 648چیپتشگنا 

رگید هناگهس  648چیپتشگنا 

رگید 648روآاهتشا 
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یهاگحبص 648جضنم 

یکمک 649جضنم 

ماش راهان و  زا  لبق  650يوراد 

لهسم یندناشوج  650يوراد 

رگید 650هخسن 

651هنقح

651هخسن

651فایش

اهینتشاذگ 651اهدامض و 

651دامض

فان يور  652ینتشاذگ 

لهسم ریغ  اقستسا  652یندناشوج 

ددرگیم زیوجت  ریز  هدناشوج  دراد  يرترب  امرس  652رگا 

داح ءاقستسا  هژیو  652نزبآ 

دبک يور  653ياهینتشاذگ 

653ینامردنوخ

يریگنوخ نودب  نازغل  کشخ  654تماجح 

655ینامردولاز

يرارطضا رایسب  طیارش  رد  655نامرد 

( رورذ  ) یندیشاپ 656ياهوراد 

هتفای افش  هنومن  656کی 

زب ای  رتش  راردا  ریش و  اب  اقستسا  657نامرد 

زب راردا  658ریش و 

تهاقن 658نارود 
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658هراشا

يدبک ياهيرامیب  اقستسا و  دض  658ياهصرق 

داح ءاقستسا  659صرق 

کشرز 659صرق 

جنیبکس 659صرق 

ریشابط 659صرق 

اقستسا 660دنبدبک 

660دلج 10

ردپ يارب  660همانمیدقت 

بلاطم 663تسرهف 

[ راتفگشیپ ]664

تالکش یندیسیل ، یندیکم ، 664چیپتشگنا ،

شرتومیل بآ  664چیپتشگنا 

رانا بآ  بیس ، بآ  هب ، هویمبآ  تسا  بیس  نآ  زا  دعب  هب و  اهنآ  رد  لصا  هک  665ییاهچیپتشگنا 

زاسنوخ 665ياهچیپتشگنا 

تسا هب  بیس و  اهنآ  رد  لصا  هک  هناگهس  665ياهچیپتشگنا 

665هراشا

رگید هناگهس  665چیپتشگنا 

رگید هناگهس  665چیپتشگنا 

رگید هناگهس  666چیپتشگنا 

رگید هناگهس  666چیپتشگنا 

رگید 666چیپتشگنا 

رگید هناگهس  666چیپتشگنا 

رگید هناگهس  666چیپتشگنا 
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رگید هناگهس  666چیپتشگنا 

رگید هناگهس  666چیپتشگنا 

بت دض  666چیپتشگنا 

666هراشا

نیریشومیل 667یخلت 

اهکیتویبیتنآ زا  یخرب  نیریپسآ و  667نفونیماتسا و 

هبنا 667چیپتشگنا 

( کشرز  ) سیرابربنا 667چیپتشگنا 

667هراشا

یلجرفس سیرابربنا  نیبجنکس  هیهت  668زرط 

يرابجنا 668چیپتشگنا 

668هراشا

رابجنا تبرش  هیهت  668زرط 

ینادجنا 668چیپتشگنا 

669هراشا

ینادجنا نیبجنکس  هیهت  669زرط 

نیریش نوسینا  669چیپتشگنا 

هلیله 670چیپتشگنا 

670هراشا

هلیله يابرم  هیهت  670زرط 

اسریا 670چیپتشگنا 

هسابسب 671چیپتشگنا 

جیافسب 671چیپتشگنا 

هفرخ مخت  671چیپتشگنا 
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[8] ردالب 672چیپتشگنا 

رگید ردالب  672چیپتشگنا 

ناسلب 672چیپتشگنا 

یئاطع 673چیپتشگنا 

673هراشا

دراد ار  تیصاخ  نامه  هک  رگید  ییاطع  673چیپتشگنا 

رگید ییاطع  673چیپتشگنا 

هشفنب لگ  673چیپتشگنا 

ریجنا 674چیپتشگنا 

راودج 674چیپتشگنا 

دردولگ دض  674چیپتشگنا 

دردرس عاونا  نرگیم و  دض  675چیپتشگنا 

ذخآم 675عبانم و 

افش کیپ  بتک  زا  675ياهعومجم 

676دلج 11

بلاطم 676تسرهف 

فلؤم 680تشاددای 

نآ ياهیرامیب  شراوگ و  هاگتسد  لوا  681شخب 

681هراشا

681راتفگشیپ

681هراشا

یتنس یمالسا و  بط  681ياهراکهار 

681هراشا

دیزاسن تاناویح  هربقم  ار  دوخ  682مکش 
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شراوگ هاگتسد  هدعم و  682تشادهب 

هیذغت 683تشادهب 

هدعم اب  684اهراگزاسان 

رگیدکی اب  راگزاسان  684ياهاذغ 

هناگراهچ ياهجازم  رد  هدعم  684تالاح 

هدعم ياهجازم  ءوس  لوا : 685لصف 

685هراشا

هدعم ياهجازم  685ءوس 

685هراشا

مرگ جازم  ءوس  ای  مضه  685ءوس 

685هراشا

: 685نامرد

تشخ ریش  رانا و  686لهسم 

مرگ جازم  ءوس  ارفص و  دض  686نیبجنکس 

درادیم زاب  ار  يوارفص  لاهسا  انمض  هک  رگید  686نیبجنکس 

وراد ندروخ  زا  ناوتان  686رامیب 

دایز تبوطر  اب  هارمه  مرگ  جازم  ءوس  ای  مضه  686ءوس 

هدعم درس  جازم  ءوس  ای  مضه  687ءوس 

تبوطر اب  هارمه  هدعم  درس  جازم  ءوس  ای  مضه  687ءوس 

هدعم کشخ  جازم  687ءوس 

687هراشا

مه اب  یبوطر  کشخ و  مرگ و  درس و  جازم  ءوس  نامرد  یلک  688هخسن 

: ماع 688لهسم 

یفاضا ياهزاگ  عمجت  زا  یشان  يدعم  688ياهدرد 
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688هراشا

رانید 689تبرش 

یهایگ تومسیب  689ردوپ 

: ارفص رثا  رد  هدعم  689درد 

689هراشا

رگید 689هخسن 

: یمغلب هدعم  690ياهدرد 

690هراشا

یلسع دنق  لگ  تخاس  690زرط 

: ادوس رثا  رد  هدعم  690درد 

: هدعم دیسا  دایدزا  رثا  رد  هدعم  رس  691درد 

691هراشا

رگید 691هخسن 

دشاب هارمه  ارفص  ای  نوخ و  هبلغ  اب  هچنانچ  هدعم  691مرو 

: يومد هدعم  692مرو 

: يوارفص هدعم  692مرو 

: یمغلب هدعم  692مرو 

692هراشا

رگید 693هخسن 

: يوادوس هدعم  693مرو 

هدعم ياهیتحاران  اب  هارمه  693تسوبی 

رشع ینثا  هدعم و  694مخز 

694هراشا

694هخسن
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نایب نیریش  694صرق 

غارفتسا ای  یق  مود : 695لصف 

695هراشا

دشاب ارفص  زا  695هچنانچ 

695هراشا

: هب 695تبرش 

: ومیل 695تبرش 

دشاب تبوطر  يدرس و  زا  یق  أدبم  696هچنانچ 

696هراشا

هبیم 696بارش 

سالا بح  696بارش 

دوش لیمحت  هدعم  رب  رگید  ياهمادنا  زا  هک  عوهت  696یق و 

696هراشا

: هب تبرش  تخاس  697روتسد 

دنراد تلاخد  نآ  رد  ندب  ياهمادنا  همه  هک  یعوهت  697یق و 

: يروخرپ زا  عوهت  697یق و 

دشاب لاحط  يوادوس  هدام  زا  یق  698هچنانچ 

دشاب هدعم  زا  هدمآرب  نوخ  اب  مأوت  یق  698هچنانچ 

698هراشا

رگید 698هخسن 

: نوناق باتک  زا  لقن  هب  ناسرهرهب  ياهندرک  698یق 

دب 699ياهیق 

روآیق 699ياههخسن 

ناکدوک رد  699غارفتسا 
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ییاهتشایب موس : 699لصف 

699هراشا

700ییاهتشایب

700هراشا

ماع 700لهسم 

رگید 701هخسن 

( رقبلا عوج   ) ماعط زا  هدعم  رفنت  دیدش و  701ییاهتشایب 

701هراشا

نسوسیم 702تبرش 

یفسوی تبرش  هیهت  702زرط 

( هیبلک توهش   ) اذغ هب  يداع  ریغ  دیدش و  702ياهتشا 

هریغ لگ و  ندروخ  هب  لیم  هابت ، 703ياهتشا 

703هراشا

703هخسن

رگید 703هخسن 

رگید 703هخسن 

ناکدوک رد  703ییاهتشایب 

يرم ياهیرامیب  مراهچ : 704لصف 

704هراشا

يرم 704مرو 

دراد هبلغ  ارفص  ای  نوخ و  705رگا 

تسا تبوطر  يدرس و  زا  705هچنانچ 

يرم 705مخز 

تسوبی مجنپ : 705لصف 
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705هراشا

طلغ هیذغت  زا  یشان  706تسوبی 

جازم ءوس  زا  یشان  706تسوبی 

اههدغ ندرک  راکدب  زا  یشان  706تسوبی 

نمزم 706ياهتسوبی 

نامیاز زا  دعب  706تسوبی 

ناکدوک رد  707تسوبی 

دعقم ياهیرامیب  مشش : 707لصف 

707هراشا

707ریساوب

707هراشا

ریساوب 708نامرد 

ماع 708لهسم 

ریساوب 709صرق 

709هراشا

رگید ریساوب  709صرق 

: رگید ریساوب  709صرق 

رگید ریساوب  709صرق 

: ماع روطب  ریساوب  710هدناشوج 

يریساوب نارامیب  710ياذغ 

دعقم 710شراخ 

ریساوب يزیرنوخ  دض  711هدناشوج 

711هراشا

رگید ریساوب  711هخسن 
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دعقم ندز  711نوریب 

ینامرد 711نوخ 

ریساوب ياههمکد  ندرب  نایم  712زا 

ریساوب 712روخب 

دعقم یکرچ  712ياهلوتسیف 

دعقم قاقش  ریساوب و  712مهرم 

712هراشا

رگید ریساوب  712مهرم 

ریساوب 712تسوبی 

لاهسا متفه : 713لصف 

713هراشا

ءالتما لدور و  رثا  رب  713لاهسا 

ییاذغ تیمومسم  713لاهسا و 

713هراشا

لاهسا دض  713هخسن 

رگید 713هخسن 

ضباق 714نوجعم 

لاهسا 714صرق 

( نمزم لاهسا   ) 714يرتناسید

714هراشا

رگید 714هخسن 

رگید 714هخسن 

714تیلوک

715هراشا

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 97 

http://www.ghaemiyeh.com


715هخسن

يزیرنوخ اب  هارمه  716تیلوک 

716هراشا

رگید 716هخسن 

درو 716صرق 

716هراشا

رگید درو  716صرق 

سآ تبرش  هیهت  717زرط 

فان تمسق  رد  هدور  717درد 

شراوگ هاگتسد  رگید  ياهیرامیب  متشه : 717لصف 

717هراشا

717لگنا

717هراشا

لگنا 717عاونا 

717هراشا

717هخسن

لگنا تسوبی و  دض  718لوسپک 

718هراشا

رگید 718هخسن 

718جنلوق

718هراشا

جنلوق 718نامرد 

اههدور یسحیب  زا  یشان  اههدور  719درد 

نادند هثل و  ینوفع  719يرامیب 
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719هراشا

نادند ریمخ  ياج  هب  ناهد  720ردوپ 

ناهد ياهمخز  720تفآ و 

هچکه هچکن ، قاوف ، 720هکسکس ،

721غورآ

ذخآم 722عبانم و 

نآ ياهیرامیب  دبک و  مود  722شخب 

722هراشا

؟ تسیچ دبک  722راتفگشیپ 

دبک یعیبط  ياهجازم  لوا : 724لصف 

724هراشا

دبک یعیبط  724ياهجازم 

724هراشا

دبک یعیبط  مرگ  جازم  725تمالع 

دبک یعیبط  درس  جازم  725تمالع 

دبک یعیبط  کشخ  جازم  725تمالع 

دبک یعیبط  رت  جازم  725تمالع 

دبک یعیبط  کشخ  مرگ و  جازم  725تمالع 

دبک یعیبط  رت  مرگ و  جازم  726تمالع 

ندب یعیبط  کشخ  درس و  جازم  726تمالع 

ندب یعیبط  رت  درس و  جازم  726تمالع 

دبک ياهیرامیب  اهجازم و  ءوس  مود : 726لصف 

726هراشا

دبک 726ياهيرامیب 
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726هراشا

دبک مرگ  جازم  727ءوس 

دبک درس  جازم  727ءوس 

دبک کشخ  جازم  727ءوس 

دبک رت  جازم  727ءوس 

اهجازم ءوس  727نامرد 

دبک مرگ  جازم  ءوس  728نامرد 

728هراشا

: رگید 728هخسن 

: رگید 728هخسن 

: رگید 729هخسن 

: رگید 729هخسن 

: رگید 729هخسن 

دبک درس  جازم  ءوس  729نامرد 

729هراشا

: یهایگ تومسیب  ردوپ  729تابیکرت 

: یلسع دنق  730لگ 

730هراشا

: هیهت 730زرط 

: یباتفآ دنق  730لگ 

730هراشا

: هیهت 730زرط 

: رگید 730هخسن 

دبک کشخ  جازم  ءوس  730نامرد 
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دبک رت  جازم  ءوس  731نامرد 

دبک کشخ  مرگ و  جازم  ءوس  731نامرد 

دبک رت  مرگ و  جازم  ءوس  731نامرد 

جازم ءوس  731نامرد 

دبک رت  درس و  جازم  ءوس  731نامرد 

دبک ياهدنبهار  اهدادسنا و  موس : 731لصف 

731هراشا

دبک ياهدنبهار  731اهدادسنا و 

يدبک ياهدادسنا  732نامرد 

732هراشا

ماع 733لهسم 

دبک مرگ  دادسنا  734هخسن 

دبک درس  دادسنا  734هخسن 

دبک مرو  مراهچ : 734لصف 

734هراشا

دبک 734مرو 

734هراشا

دبک مرگ  735مرو 

735هراشا

دبک يور  رب  ینتشاذگ  735ياهدامض 

دبک درس  736مرو 

دبک يوادوس  736مرو 

736هراشا

دبک يوادوس  مرو  736صرق 
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: 736دامض

دبک یباهتلا  737مرو 

يدبک تخس  737مرو 

737هراشا

دبک تخس  مرو  738ياهدامض 

: نوناق باتک  زا  دندیفم  تخس  مرو  نامرد  رد  هک  يرگید  738ياههخسن 

: دندیفم دبک  تخس  مرو  يارب  ریز  ياهوراد  یلک  738روطب 

هینق 738ءوس 

738هراشا

رگید 738هخسن 

: ارقیف 739جرایا 

دبک 739ناطرس 

( تیتاپه ای  يدرز   ) ناقری مجنپ : 740لصف 

740هراشا

يدرز ای  تیتاپه  740ناقری ،

( تیتاپه ای  يدرز   ) ناقری مجنپ : 741لصف 

741هراشا

يدرز ای  تیتاپه  741ناقری ،

تیتاپه سوریو  ندرب  نیب  742زا 

يدازون 742ناقری 

742هراشا

: 742هخسن

نالاسگرزب رد  تیتاپه  ای  743ناقری 

: 743هخسن
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ناقری يارب  رگید  745هخسن 

( نبجلا ءام   ) رینپ 745بآ 

لاحط اب  تکراشم  رد  745ناقری 

745هراشا

: 746هخسن

ارقیف 746جرایا 

دبک رگید  ياهیرامیب  مشش : 746لصف 

746هراشا

ارفص هسیک  746گنس 

746هراشا

ارفص هسیک  گنس  نامرد  747هخسن 

747ریهک

747هراشا

ریهک 748نامرد 

748هراشا

: ماع 749لهسم 

: ماش 749اهبش 

: رگید برجم  750هخسن 

: رگید 750هخسن 

: رگید 750هخسن 

: 751يریگنوخ

ادوس ای  سیسایروزپ  ابوق ، 751امزگا ،

751هراشا

: 751نامرد
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هام کی  ات  زور   15751

ییوراد نزبآ  752مامح 

: دیهد همادا  هزور  هرود 15  مامتا  زا  سپ  ار  ریز  753هخسن 

امزگا 753ياهدامض 

753هراشا

ینمرا لگ  دامپ  هیهت  753زرط 

امزگا ياهمخز  رب  رگید  رثؤم  754ياهدامض 

: رگید 754دامض 

: رگید 754دامض 

رگید 754دامض 

دبک رد  لمد  يدبک و  755تسیک 

755هراشا

: ماع 755لهسم 

دبک تسیک  756ياهدامض 

756لاحط

756هراشا

756نامرد

757يریگنوخ

لاحط 757صرق 

757هراشا

757هخسن

ذخآم 758عبانم و 

758دلج 12

758همدقم

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 104 

http://www.ghaemiyeh.com


758هراشا

: دینک هجوت  یهلا  هتخیهرف  نادرم  زا  یخرب  تارظن  759هب 

759تسرهف

یتشادهب 760ياههیصوت 

يرورض ییاذغ  763ياهزیهرپ 

764تماجح

764هراشا

ناریا رد  تماجح  764هقباس 

تماجح ماجنا  764شور 

نداد شارخ  یگنوگچ  ماع و  تماجح  764لحم 

تماجح لحم  765تشادهب 

نیون تاقیقحت  765تماجح و 

تماجح ینامرد  يریگشیپ و  765شزرا 

؟ دننکیم هیصوت  ار  تماجح  ناکشزپ  همه  766ایآ 

نآ يداصتقا  دئاوف  766تماجح و 

س)  ) نیموصعم تایاور  766تماجح و 

766هراشا

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  767لوسر 

(: ع  ) قداص 767ماما 

(: ع  ) اضر 767ماما 

! تماجح زا  هنیهب  يریگهجیتن  رب  ینبم  768ییاههیصوت 

770ینامردولاز

771هماننایاپ

ذخأم 772عبانم و 
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772دلج 14

772هراشا

همان 772میدقت 

774تسرهف

776راتفگشیپ

لاس دصکی  زا  رتشیب  یگدنز  يوسب  778شیپ 

دبک شراوگ و  هاگتسد  یجازم  يزاسكاپ  778شخب 

778هراشا

: ناهد 779ردوپ 

779هراشا

هزور يزاسکاپ 15  . 1779

هزور يزاسکاپ 2  . 2781

781هنقح

خفنلا رساک  781هنقح 

هیذغت 781شخب 

781هراشا

ییاذغ 782ياههیصوت 

شخبافش 784ياههویم 

784هراشا

784رانا

784روگنا

785ریجنا

785ولآ

785هب
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785بیس

785یبالگ

785هبنا

دایز یهام  786فرصم 

غرممخت یهام و  نامزمه  786فرصم 

دوسکمن یهام  786ندروخ 

ناوارف غرممخت  787فرصم 

بآ 787ندیشون 

تشوگ 787فرصم 

بسانم 787ياهنغور 

788هباشون

نالاسنهک ملع و  لها  جازم  يارب  رگید  788یتبرش 

788اهزیهرپ

شزرو 790شخب 

790هراشا

يورهدایپ 790شمرن و 

790يدرونهوک

يدرونهوک رد  هنتالاب  شزرو  791ژاسام و 

ینزوراپ يراوس و  791قیاق 

792يریگیهام

يراوس 792بسا 

یمزر 792شزرو 

ینابهچغاب 792يرادهعرزم و 

یعیبط ياهبآ  رختسا و  رد  792انش 
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شلام 793شخب 

793هراشا

ژاسام 793شور 

فتک ود  نیب  هقطنم  سکلفر  هطقن  باختنا  اب  اپ  فک  ژاسام  796بیکرت 

لاسنهک دارفا  رد  ژاسام  796ياهشنکاو 

همجمج يزاسکاپ  797شخب 

797هراشا

یسونیس 798تنوفع 

یقاشنتسا 798ياهوراد 

لیزان مانب  فلتخم  798ياههرطق 

( یئوراد مامح   ) نزبآ 799شخب 

799هراشا

799مامحتسا

انوس 800مامح 

تعیبط رد  رختسا و  رد  801انش 

( ینامرد نوخ   ) نوخ يزاسکاپ  801شخب 

801هراشا

ماع 802تماجح 

وناز تشپ  803تماجح 

ینامرد 803ولاز 

يوضع ینامرد  803ولاز 

: وناز تیوقت  804دامض 

رگید ياضعا  يارب  ینامرد  804ولاز 

يرسارس ینامرد  804ولاز 
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زغم تیوقت  806شخب 

806هراشا

هظفاح 807تیوقت 

شوگ تیوقت  809شخب 

809هراشا

شراوگ هاگتسد  جازم  809يزاسکاپ 

ینامرد 809نوخ 

شوگ 809ياهیندناکچ 

811هخسن

رگید 811هخسن 

رگید 811هخسن 

811هلیتف

لسع اب  تورزنا  811هلیتف 

ینیب تیوقت  812شخب 

812هراشا

: 813هیفنا

: ماداب هشفنب  ای  هشفنب  814نغور 

مشچ تیوقت  814شخب 

814هراشا

يریگشیپ يزاسکاپ و  . 1815

815هراشا

( مدنگ لگ   ) نویروطنق 816هرطق 

بانع 816هرطق 

زایپ بآ  816هرطق 
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کمنیب هروغبآ  و  كراخ 23 ] بآ  816هرطق 

تورزنا 816هرطق 

816يریگنوخ

مشچ فعض  بابسا  للع و  زا  817یهاگآ 

جالع . 2818

818هراشا

یلاسنهک رد  نآ  جالع  مشچ و  تیساسح  یلصف و  818ياهشزیربآ 

819همروس

819برج

رضخا 819فایش 

819لبس

رمحا 820فایش 

درب هژم ، 820لگ 

تیوقت . 3820

820هراشا

تیقفوم رایعم  الاب  821روتسد 

یلاسنایم زا  سپ  نینس  رد  اههیلک  تیوقت  821شخب 

821هراشا

هیلک جضنم  اب  هزور  ییاذغ 15  میژر  821ماجنا 

ییاذغ میژر  - 822

رتش ندرگ  كرک  822دنبهیلک 

یسنج يورین  يرادهگن  تیوقت و  823شخب 

823هراشا

یسنج طباور  قیرط  زا  824يزاسکاپ 
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هاب هیلک - 824هخسن 

: یلسانت يراجم  يوشتسش  هدناشوج  824فلا :

یسنج قیرط  زا  رمع  لوط  شیازفا  هاب و  يورین  يوقم  نوجعم  بح و  825ب :

825هراشا

بح 825ربنع 

ینوعرز 826نوجعم 

زیوم 826تبرش 

هیهاب هدنکارپ  هخسن  826دنچ 

هرجنا 826مخت 

هیام ریمخ  826دنچ 

هفرخ 826مخت 

نارفعز تبرش  هفرخ و  826مخت 

827ربنسوس

بیس بآ  اب  هدوس  827نمهب 

هاب تیوقت  یشلام  نغور  827دامض و 

رمک يور  دامض  . 1827

یلسانت تلآ  يور  شلام  نغور و  . 2827

لمن 827نغور 

بیضق هدننکتخس  828نغور 

قلع 828نغور 

828تاّذذلم

هدنکارپ ياههیصوت  829شخب 

829هراشا

واگ 830ریش 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 111 

http://www.ghaemiyeh.com


830هراشا

ریش 830ياههدروآرف 

نان اب  رینپ  ودرگ ، اب  رینپ  هزبرخ و  اب  830رینپ 

830تسام 38]

تسام 831حالصا 

نادنملاس 831ینیریش 

نادنملاس رد  بت  831جالع 

نالاسنهک رد  هاب  يوقم  832ياهاذغ 

ندب ياجره  رد  فعض  832ساسحا 

نآ عاونا  رد  833تشوگ 

833هراشا

طب لاچرخ ، باخرس ، هربوه ، كدرا ، یباغرم ، 833زاغ ،

کشجنگ رتوبک ، نیچردلب ، جاّرد ، کبک ، 834تشوگ 

وهآ 834تشوگ 

نزوگ 834تشوگ 

تاناویح 835ءاشحا 

نادریش 835باریس و 

دنفسوگ هولق  لد و  835رگج و 

835هولق

836لد

(: رحبلا دارج   ) وگیم 836تشوگ 

( ّربلا دارج   ) خلم 836تشوگ 

!؟ سکعرب ای  ظیلغ  رب  قیقر  ياذغ  836مدقت 

تاناویح یبرچ  اهنغور و  837هورگ 
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زیئاپ رد  اهیبرچ  فرصم  عنم  رب  رتشیب  838دیکأت 

بآ اب  یبرچ  فرصم  838عنم 

838هراشا

839اهیشرت

باصعا 839شخب 

839هراشا

دنّرضم باصعا  يارب  هک  840يدراوم 

اهاذغ فرصم  رد  لوصف  840ریثأت 

راهب 840لصف 

ناتسمز 841لصف 

ناتسبات 841لصف 

زیئاپ 842لصف 

842هراشا

لوصف رییغت  842موزل 

نادنمشناد املع و  رد  842یباوخمک 

نادنمشناد املع و  رد  843یباوخرپ 

يرادیب رد  843باوخ 

تسا موجن  هب  قلعتم  هچنآ  نایب  844رد 

ییاذغ داوم  رب  مکاح  846نیناوق 

مکاح هویم  846فیرعت 

846هراشا

846اههویم

لوصف 50] رد  847اههویم 

راهب 848لصف 
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848هراشا

زبسهجوگ 848تموکح 

یتخرد بیس  849تموکح 

یتخرد بیس  لماک  850میژر 

بیس تنواعم  رد  850یبالگ 

ناتسبات 850لصف 

کمرگ یبلاط و  850تموکح 

ولآدرز 851تموکح 

روگنا 851تموکح 

رانا روگنا و  تنواعم  رد  هزبرخ  852هناودنه و 

زیئاپ 852لصف 

هتخالاغذ کلازلاز ، لیگزا ، 852ریجنا ،

رانا 852تموکح 

ناتسمز 853لصف 

تابکرم 853تموکح 

853هبنا

853امرخ

ییاذغ داوم  یخرب  854جازم 

اههناد نایب  854رد 

غرممخت اهتشوگ و  نایب  854رد 

ریش نایب  854رد 

اهيزبس نایب  854رد 

اههویم نایب  855رد 

کشخ 855تاجهویم 
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وبشوخ ياهيزبس  اهلگ و  نایب  855رد 

اهنغور نایب  855رد 

اهوبشوخ نایب  856رد 

( لباوت  ) دوشیم هتخیر  اذغ  رد  هک  ییاهاود  نایب  856رد 

اهیشرت نایب  856رد 

اهبر اهتبرش و  اهذیبن ، نایب  856رد 

اهابرم نایب  856رد 

اهینتخپ نایب  857رد 

: يدنبعمج 857کی 

857هراشا

مادقا 857نیلوا 

ذخآم 858عبانم و 

افش کیپ  هعومجم  زا  هرشتنم  859بتک 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  864هرابرد 
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افش کیپ  هعومجم 

باتک تاصخشم 

دمحم يوسوم ، هسانشرس : 
. يوسوم دمحم  فیلات  افش / کیپ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1376 نابات ، نارهت : رشن :  تاصخشم 
. روصم 667 ص :. ، 7 يرهاظ :  تاصخشم 
964-437-006-6 لایر : 30000 کباش : 

.658 ص . همانباتک : تشاددای : 
یتنس یکشزپ  عوضوم : 
ییوراد ناهایگ  عوضوم : 

R135/م8پ9 1376 هرگنک :  يدنب  هدر 
610 ییوید :  يدنب  هدر 

م705-77 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

دلج 1

همانمیدقت

دوب همطاف  رتخد  بنیز  وا 
اونین رد  نیسح  هدزتشحو  ناکدوک  نمأم  اهنت  دیـسریم ، ماشم  هب  شنهاریپ  زا  هتخوس  ياههمیخ  يوب  تشاد و  لد  رب  قیاقـش  غاد  هک  وا 

. دوب
رد هب  ار  متس  خاک  هک  دروآ  یموجه  نود  مصخ  رب  شماک  رد  ریـشمش  هغیت  نارازه  دص  اب  رابتیمـشاه  زیتسرفاک ، نوگاهدژا ، شوریش ،

. دیشک ریز  هب  خیرات  يازا 
؛ يرآ

. دوب همطاف  رتخد  بنیز  وا 
5 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 

بلاطم تسرهف 

هحفص  ناونع 
همانمیدقت 

بلاطم 5 تسرهف 
فلؤم 9 تشاددای 

راتفگشیپ 10

افش کیپ  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 116 

http://www.ghaemiyeh.com


مسآ 12 دض  هکاوف  تبرش 
لگنا 12 دض  هکاوف  تبرش 

رگید 13 لگنا  دض  هکاوف  تبرش 
ریش 14 دایدزا  هکاوف  تبرش 

ضیح 14 سابتحا  دض  هکاوف  تبرش 
باصعا 15 هکاوف  تبرش 

سرقن 16 کیروا و  دیسا  دض  هکاوف  تبرش 
17 يرتناسید )  ) نمزم لاهسا  دض  هکاوف  تبرش 

عیرس 17 لازنا  دض  هکاوف  تبرش 
مرپسا 18 تیوقت  هکاوف  تبرش 
رمیازلآ 19 دض  هکاوف  تبرش 

اراخب 19 يولآ  تبرش 
روگنا 20 تبرش 

20 یلع ) وب  نوناق   ) هداس رانا  تبرش 
ریساوب 21 دض  هکاوف  تبرش 

تاتسورپ 21 دض  هکاوف  تبرش 
بت 22 دض  هکاوف  تبرش 

يزغم 23 روموت  هکاوف  تبرش 
6 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 

رگید 23 يزغم  روموت  هکاوف  تبرش 
یمسالات 24 دض  هکاوف  تبرش 

شطع 25 یگنشت و  هکاوف  تبرش 
رگید 25 شطع  یگنشت و  هکاوف  تبرش 

جنرت 26 تبرش 
تسوپ 26 تاروثب  شوج و  دض  هکاوف  تبرش 

هدننکقاچ 27 هکاوف  تبرش 
نوخ 28 یبرچ  دض  هکاوف  تبرش 

روآباوخ 28 زاسنوخ و  هکاوف  تبرش 
يزیرنوخ 29 دض  هکاوف  تبرش 

هنایهام 30 يزیرنوخ  دض  هکاوف  تبرش 
31 دنق )  ) تباید دض  هکاوف  تبرش 

رگید 31 دنق )  ) تباید دض  هکاوف  تبرش 
یهایگ 32 ياههناد  تبرش 
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مسیتامور 33 دض  هکاوف  تبرش 
نوسنیکراپ 33 ای  هشعر  دض  هکاوف  تبرش 

انوز 34 جلاعم  هکاوف  تبرش 
یگدروخامرس 35 دض  هکاوف  تبرش 

نمزم 35 ياههکسکس  دض  هکاوف  تبرش 
نوخ 36 راشف  نودب  يزغم  ياههتکس  دض  هکاوف  تبرش 

نوخ 37 راشف  اب  يزغم  ياههتکس  دض  هکاوف  تبرش 
یبلق 37 ياههتکس  دض  هکاوف  تبرش 

يدلج 38 ياهشراخ  امزگا و  ارفص و  ادوس و  دض  هکاوف  تبرش 
هیلک 38 تنوفع  نکشگنس و  هکاوف  تبرش 

يرکش 39 نیبجنکس  تبرش 
7 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 

بیس 40 تبرش 
عرص 40 دض  هکاوف  تبرش 

ناکدوک 41 عرص  دض  هکاوف  تبرش 
هیلک 41 تنوفع  دض  هکاوف  تبرش 
نوخ 42 تظلغ  دض  هکاوف  تبرش 

هروغ 43 تبرش 
رگید 43 هروغ  تبرش 

نوخ 44 راشف  دض  هکاوف  تبرش 
نوخ 44 راشف  دض  تبرش 

45 یلع ) وب  نوناق   ) نارطق تبرش 
یگدعاق 45 درد  دض  هکاوف  تبرش 
مرگ 46 دبک  تیوقت  هکاوف  تبرش 
درس 47 دبک  تیوقت  هکاوف  تبرش 

ریهک 47 دض  هکاوف  تبرش 
نادمخت 48 تسیک  دض  هکاوف  تبرش 

تیلوک 49 دض  هکاوف  تبرش 
یبالگ 49 تبرش 

يدمحم 50 لگ  تبرش 
يرغال 50 هکاوف  تبرش 

شرتومیل 51 تبرش 
51 دردرس )  ) نرگیم دض  هکاوف  تبرش 
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رگید 52 دردرس )  ) نرگیم دض  هکاوف  تبرش 
رگید 52 دردرس )  ) نرگیم دض  هکاوف  تبرش 

لصافم 53 درد  دض  هکاوف  تبرش 
دروم 54 بارش 

8 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 
هبیم 54 تبرش 

سرقن 55 دض  هکاوف  تبرش 
رانا 55 عانعن و  تبرش 

نادازون 56 هکاوف  تبرش 
تیتاپه 58 دض  هکاوف  تبرش 

رکذت 58
اهتبرش 60 باتک  هخروم 

9 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 

: فلؤم تشاددای 

. تسا رادروخرب  يدایز  تیمها  زا  یتنس  بط  ياههتشر  ریاس  رانک  رد  يزاسوراد  نف 
. دشابیم رظن  نیا  دیؤم  هنیمز  نیا  رد  ریبک  نیدابارق  دننام  ددعتم  ياهباتک  فیلأت 

ياـهوراد تخاـس  نآ و  یناـمرد  صاوخ  فلتخم و  ياـهوراد  دروم  رد  شیوخ  یناـمرد  ياـهشور  هئارا  راـنک  رد  یفیلأـت  بحاـص  ره 
نایم رد  هناروکروک  دـیلقت  شور  هک  ام  روشک  رد  تسا . هدـیدرگ  تبث  وا  مانب  ملع  خـیرات  رد  هک  هداـهن  ياـجرب  دوخ  زا  يراـثآ  بکرم 

رد اهنت  ار  ملع  تسا  جـیار  دـنراد  لـیامت  ناـمروشک  یلم  بط  هب  يدودـح  اـت  هک  یناـسک  یتح  ناـمرد و  تشادـهب و  ناراکردـناتسد 
تـسدب ماهلاس  نیدـنچ  تایبرجت  لوط  رد  نم  هک  ياهتکن  دراد . یعقاو  ریغ  يژیتسرپ  رتکد  مان  دـننادیم . ناکـشزپ  حالطـصا  هب  راـصحنا 

. دناهتـشادن ییانـشآ  یبرغ  یکـشزپ  مولع  اب  زگره  هک  دـناهدوب  يدارفا  ناـیم  زا  نم  ياـهسالک  نایوجـشناد  نیرتهب  هک  هدوب  نیا  مدروآ 
يراک تسایـس  هکنآ  رگم  درادن  دوجو  یکـشزپ  نیلوئـسم  رد  ییاونـش  شوگ  هک  ارچ  درک  تبحـص  خیرات  اب  دـیاب  ام  روشک  رد  نیاربانب 

دیاب هک  دننادب  دناهدشن  هدولآ  زونه  يروحمادخ  زا  جراخ  یگدز  ملع  هب  هک  یناسک  دنک . عافد  یناریا  بط  زا  هک  دـنک  روبجم  ار  یـسک 
. تسین نتسب  لیخد  يارب  ییاج  هک  ارچ  دنتسیاب  ناشدوخ  ياپ  يور 

يوسوم  دّمحم  دیس 
10 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 

راتفگشیپ

دوخ هب  هعجارم  زا  ار  هتـشر  نیا  نیققحم  هشیمه  هک  تسا  ییاهبنارگ  تایبرجت  ياراد  فلتخم  ياههنیمز  رد  ناـمروشک  نهک  یناریا  بط 
ياههلق هب  دراوم  رثکا  رد  دنشاب و  هتشادن  یتسد  نآ  رد  ناملسم  یناریا و  نادنمشناد  هک  تسین  یبط  هتشر  چیه  تسا . هدنادرگزاب  یضار 

بتکم دروخیم و  هطوغ  تایدام  رد  هک  زورما  يایند  دناهدوزفا . یـسب  نآ  يادنلب  رب  هتفای و  تسد  هدوب  سرتسد  زا  رود  دـنچره  ملع  نآ 
دهاوخن زاـب  هرهبیب  دوـش  دراو  یناریا  بط  شناد  زمروزاررپ  ياـیرد  هب  رگا  زین  هدـیزگرب  شیوـخ  ياـیند  یگدـنز  يارب  ار  یتسرپتذـل 
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هدیزگرب و ترخآ  يارب  ار  ایند  رود  ياهقفا  رد  یـشرگن  اب  مولع  نیا  ناگدـننیرفآ  هکلب  هدوبن  ایند  يارب  ایند  نادنمـشناد ، فدـه  تشگ .
. تسا هدوب  رتملاس  ینالوط و  يرمع  زا  رتشیب  هشوت  ندومن  مهارف  ناشدارم  دـناهتفای  ار  نآ  شناد  دناهتـساوخ و  رگا  یتمالـس  رمع و  لوط 

. تسا هتشاذگ  ثاریم  هب  ناگدنیآ  ام و  يارب  ار  یبط  مولع  فلتخم  ياههنیجنگ  زا  راشرس  ییایرد  ناگنازرف ، نآ  شالت 
ششناد ناشوج  همـشچ  دنمهرهب و  ار  ام  یتنـس  بط  میهاوخیم  ترخآ  يارب  ار  ایند  رد  یتمالـس  رگا  میهاوخیم و  ایند  يارب  ار  ایند  رگا 
یمالسا ناریا  یکشزپ  بط و  مانب  نادنمشناد  یقثولا  هورع  زیوآتسد و  نیرتمهم  يوقت  يروحم و  ادخ  درک . دهاوخ  باریس  ار  ناگنشت 

. تسه هدوب و 
یلـصا و تارثا  فرـصم و  نازیم  نامز و  هدش و  هتخاس  قیقد  هنامیکح و  رایـسب  نوگانوگ  ياهتیفیک  اههزادـنا و  اهلکـش و  رد  اهوراد 

شور هب  هتفرگن و  رارق  قـیقحت  دروـم  یناریا  بط  رد  هک  تسا  ییراـمیب  رتـمک  دریگیم . رارق  مدرم  راـیتخا  رد  هدـش و  نـییعت  نآ  یبناـج 
جنگ هدش و  یناریا  یمالـسا و  بط  ياوزنا  ثعاب  یمالـسا  ندمت  گنهرف و  هب  یبرغ  ندمت  موجه  هنافـسأتم  دنـشاب . هدربن  یپ  نآ  نامرد 

دننام زین  یکشزپ  شناد  میظع 
11 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 

دای زا  تاحفـص  هب  ار  فیرـش  مولع  نیا  یـشومارف  رابغ  درگ و  دش و  هدرپس  یـشومارف  هب  یمالـسا  ياهروشک  یلم  تاراختفا  زا  يرایـسب 
اهنت هن  یمالـسا  عماوج  رد  یبرغ  بط  مکحت  هناملاظ و  نتـشاذگ  رانک  ندنار و  نیا  دنام . رودب  نادنمزاین  سرتسد  زا  ات  درپس  خیرات  هتفر 
برغ ندمت  هتخاس  هک  زین  يدیدج  ياهيرامیب  دش و  هدوزفا  نارامیب  دادعت  رب  زورب  زور  هکلب  دادن  شیازفا  ار  یگدنز  هب  دیما  یتمالس و 

دوب هدیدرگ  عطاق  روطب  اهيرامیب  نامرد  یعدم  دیدج  شناد  ملع و  يادصورسرپ  ياهراعش  اب  یبرغ  بط  دوزفا . مدرم  تالکشم  هب  دوب 
. تسین شیب  یلاخوت  یلبط  هک  دش  مولعم  لمع  رد  اما 

نویسانیسکاو دننام  نیون  ياهشور  داد و  رارق  ییاسانش  دروم  ار  اهيرامیب  تقد  هب  دومن و  تفرشیپ  رایـسب  یبرغ  بط  يژولونکت  هچرگ 
رد یتح  دوبن و  قفوم  زگره  هجیتن  لمع و  رد  اما  تخاس  حرطم  ار  هتفرشیپ  رایـسب  ياهشور  اب  یحارج  ینامردوترپ و  ینامردیمیـش و  و 

نودـب هسیاقم  نیا  تسا . هدوب  رتقفومان  راک  هجیتن  نامدـنار و  اب  هسیاقم  رد  تسا  هتـشذگ  نآ  زا  اههرازه  هک  زین  نانوی  میدـق  بط  لباقم 
هدش عقاو  مولظم  یناریا  یهایگ  یتنس و  بط  هک  مه  نونکامه  تساهیبرغ . فارتعا  دروم  یکـشزپ  تایانج  تاهابتـشا و  نتفرگ  رظن  رد 

رب مکاح  یبرغ  بط  زا  رتقفوم  رایـسب  نامدـنار  هجیتن و  ناگتفایافـش و  رامآ  ظاـحل  زا  دزادرپیم  ناراـمیب  ناـمرد  هب  راـنک  هشوگ و  رد  و 
. دنکیم لمع  نامروشک  یکشزپ  متسیس 

ار نآ  هداد و  رارق  ییاسانش  دروم  یناریا  یتنس و  بط  رد  اهتبرش  مان  هب  ار  یمالسا  یناریا و  یتنس  بط  ياههتشر  زا  یکی  رـضاح  باتک 
ياههخسن اهيرامیب  نامرد  روطنیمه  ضارما و  زا  يریگـشیپ  يارب  ات  دنکیم  هضرع  نامروشک  زیزع  مدرم  هب  دیدج  ياههتفای  هب  هجوت  اب 

. مراتساوخ ار  نارامیب  لجاع  يافش  شتمظعاب  هاگرد  زا  منکیم و  رکش  دومنهر  قیفوت و  نیا  هطساو  هب  ار  ادخ  دندنب . راکب  ار  نآ 
يوسوم  دمحم  دیس 

12 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هتفرگ رارق  ییاسانش  دروم  اهیرامیب  يریگشیپ  نامرد و  يارب  یناریا  یتنس و  بط  رد  هک  ییاهتبرش  ]

مسآ دض  هکاوف  تبرش 

. دنکیم فاص  ار  زاوآ  هدوب و  تنوفع  عون  ره  يژرلآ و  یگدروخامرس ، دض  دنکیم . جراخ  ار  ینوفع  طالخا  هدرک و  تیوقت  ار  هیر 
: تایقرع
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. هشیش کی  مادکره  زا  یمتخ  لگ  هنوباب ، عانعن ، شوجنزرم ، بیطلا ، لبنس  نشیوآ ، هنایزار ،
: اههویمبآ

. مرگ مادکره 250  زا  يریجنا  وله  الط ، هرطق  ولآ  وله ، کمرگ ، نیریشومیل ، یبالگ ، بیس ،
: هیهت زرط 

دراو دوش  نیریش  هک  ياهزادنا  هب  دنق  ای  رکش و  ای  لسع و  يرادقم  سپس  دیناشوجب ، میالم  هلعش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اههویمبآ و 
. دیناشوجب رگید  هقیقد  هدرک و 10 

لیم ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی  رد  دـیناشوجب . رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدـیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن 
. دینک

لگنا دض  هکاوف  تبرش 

ءاعما هدعم و  دوشیم ، مسیتامور  دننام  درـس  ياهیرامیب  رد  تالـضع  تیوقت  ثعاب  هدرب و  نیب  زا  ار  یفاضا  تابوطر  لگنا  عفد  رب  هوالع 
. دوشیم يرغال  ثعاب  قاچ  دارفا  رد  لمکم  کی  ناونع  هب  دزاسیم و  دوبان  ار  هدعم  بورکیم  هدرک و  ینوفع  دض  ار 

: تایقرع
. هشیش کی  مادکره  زا  ولاتفش  گرب  زینشگ ، نارداموب ، هروپلک ، سفرک ، هریز ، ناینز ،

13 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 
: اههویمبآ

. مرگ مادکره 250  زا  هدیسر  همین  وله  هدیسرهمین ، ولاتفش  زبسهجوگ ، کشمت ، تورفپیرگ ، کشرز ، رانا ،
: هیهت زرط 

دراو دوش  نیریش  هک  ياهزادنا  هب  دنق  ای  رکش و  ای  لسع و  يرادقم  سپس  دیناشوجب ، میالم  هلعش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اههویمبآ و 
. دیناشوجب رگید  هقیقد  هدرک و 10 

لیم ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی  رد  دـیناشوجب . رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدـیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن 
. دینک

رگید لگنا  دض  هکاوف  تبرش 

. تسا یلبق  تبرش  دننام  رگید  تاریثأت 
: تایقرع

. هشیش کی  مادکره  زا  نیتنسفا  هرتهاش ، ولاتفش ، وله ، گرب  بادس ، هنمرد ، نارداموب ،
: اههویمبآ

. مرگ مادکره 250  زا  شوخیم  روگنا  کلازلاز ، ای  کشمت  لاک ، بیس  کشرز ، سران ،) يامرخ   ) كراخ رانک ، رانا ،
: هیهت زرط 

دراو دوش  نیریش  هک  ياهزادنا  هب  دنق  ای  رکش و  ای  لسع و  يرادقم  سپس  دیناشوجب ، میالم  هلعش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اههویمبآ و 
. دیناشوجب رگید  هقیقد  هدرک و 10 

لیم ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی  رد  دـیناشوجب . رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدـیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن 
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. دینک
14 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ریش دایدزا  هکاوف  تبرش 

: تایقرع
. هشیش کی  مادک  ره  زا  دیوش  نارداموب ، يرفعج ، هریز ، ای  بادس  نابزواگلگ ، بیطلا ، لبنس  هنایزار ،

: اههویمبآ
. مرگ مادکره 250  زا  جیوه  ای  یبالگ  روگنا ، ای  هبنا  سانانآ ، لیگران ، لخاد  بآ  بیس ، یبلاط ، کمرگ ،

: هیهت زرط 
دراو دوش  نیریش  هک  ياهزادنا  هب  دنق  ای  رکش و  ای  لسع و  يرادقم  سپس  دیناشوجب ، میالم  هلعش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اههویمبآ و 

. دیناشوجب رگید  هقیقد  هدرک و 10 
لیم ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی  رد  دـیناشوجب . رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدـیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن 

. دینک

ضیح سابتحا  دض  هکاوف  تبرش 

دهدیم و شهاک  ار  دویرپ  ياهدرد  فاص و  ار  ضیح  نوخ  نینچمه  ناوناب ، رد  یسنج  يورین  اهنادمخت و  هدننکتیوقت  ییازان و  دض 
. دوشیم محر  مئامض  یگدنبسچ  نادمخت و  تسیک  موربیف ، زا  يریگشیپ  ثعاب 

: تایقرع
. هشیش کی  مادکره  زا  هدرپ  تشپ  کسورع  ای  هایس  هریز  نارداموب ، سفرک ، هنزگ ، رفولین ، نابزواگ ، دیوش ،

15 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 
: اههویمبآ

. مرگ مادکره 250  زا  هایس  يولآ  يریجنا ، وله  یگنران ، سانانآ ، زمرق ، بیس  یتوقای ، روگنا  هایس ، روگنا 
: هیهت زرط 

دراو دوش  نیریش  هک  ياهزادنا  هب  دنق  ای  رکش و  ای  لسع و  يرادقم  سپس  دیناشوجب ، میالم  هلعش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اههویمبآ و 
. دیناشوجب رگید  هقیقد  هدرک و 10 

لیم ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی  رد  دـیناشوجب . رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدـیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن 
. دینک

باصعا هکاوف  تبرش 

فعـض و هدرک و  تیوقت  ار  دـیئوریت  دـننیبیم . هرهب  تبرـش  نیا  فرـصم  زا  موـمع  روـطب  یبـصع  ياـهیتحاران  عاوـنا  هب  ـالتبم  ناراـمیب 
زغم باصعا  بلق و  تالضع  يوقم  دربیم . نیب  زا  ار  اهمادنا  یگتفوک  یگتسخ و  بسانتم و  ار  باوخ  دهدیم ، شهاک  ار  یگلصوحیب 

. دزاسیم بسانتم  ار  رغال  ياهندب  لاحنیعرد  تسا .
: تایقرع
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. هشیش کی  مادک  ره  زا  عانعن  شوجنزرم ، بیطلا ، لبنس  نابزواگلگ ، هیوبجنرداب ، جنرانراهب ، هنوباب ،
: اههویمبآ

. مرگ مادکره 250  زا  نیریش  لاقترپ  نیریشومیل ، یبالگ ، هب ، بیس ، سانانآ ، روگنا ،
16 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 

: هیهت زرط 
دراو دوش  نیریش  هک  ياهزادنا  هب  دنق  ای  رکش و  ای  لسع و  يرادقم  سپس  دیناشوجب ، میالم  هلعش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اههویمبآ و 

. دیناشوجب رگید  هقیقد  هدرک و 10 
لیم ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی  رد  دـیناشوجب . رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدـیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن 

. دینک

سرقن کیروا و  دیسا  دض  هکاوف  تبرش 

. دهدیم شهاک  ار  لصافم  اهمادنا و  ياهدرد  دنکیم و  عفد  ار  یفاضا  ياهطلخ  طلـست  زا  یـشان  یگتـسخ  هدرب و  نیب  زا  ار  نوخ  یبرچ 
. دشابیم مه  هدننکرغال 

: تایقرع
. هشیش کی  مادکره  زا  نشیوآ  نوتیز ، ای  نارفعز  يزیرجات ، مدآ ، اباب  گرب  زبشیر ، لگ  هلیلبنش ، ودرگ ، گرب 

: اههویمبآ
. مرگ مادکره 250  زا  زبسهجوگ  ای  کشمت  ولابلآ ، هایس ، توت  ای  سالیگ  توتهاش ، ای  توروفپیرگ  لاقترپ ، بیس ، روگنا ،

: هیهت زرط 
دراو دوش  نیریش  هک  ياهزادنا  هب  دنق  ای  رکش و  ای  لسع و  يرادقم  سپس  دیناشوجب ، میالم  هلعش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اههویمبآ و 

. دیناشوجب رگید  هقیقد  هدرک و 10 
لیم ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی  رد  دـیناشوجب . رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدـیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن 

. دینک
17 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 

( يرتناسید  ) نمزم لاهسا  دض  هکاوف  تبرش 

دض دنکیم . كاپ  تنوفع  زا  هدرک و  مرگ  ار  اههیلک  هدوب و  تاتـسورپ  دض  دربیم ، نیب  زا  ار  طرفم  يرغال  هدوب و  ءاعما  يوقم  ضباق و 
. دوش هدروخ  نایبنیریش  صرق  اب  هک  یتروص  رد  دشابیم  زین  ناکدوک  يراردابش 

: تایقرع
. هشیش کی  مادکره  زا  هنوپ  نشیوآ ، ضامح ، ای  دیوش  رانلگ ، عانعن ، دروم ، هنایزار ، ای  بسا  مد 

: اههویمبآ
. مرگ مادک 250  ره  زا  يربیس )  ) يرکش یبالگ  هروغ ، بیس ، هب ، هدیسرمک ، يولامرخ  سران ، رانک 

: هیهت زرط 
دراو دوش  نیریش  هک  ياهزادنا  هب  دنق  ای  رکش و  ای  لسع و  يرادقم  سپس  دیناشوجب ، میالم  هلعش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اههویمبآ و 
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. دیناشوجب رگید  هقیقد  هدرک و 10 
لیم ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی  رد  دـیناشوجب . رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدـیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن 

. دینک

عیرس لازنا  دض  هکاوف  تبرش 

. تسا جلاعم  هنابش  ياهمالتحا  نامرد  يارب  نآ  روفاک  نودب  فرصم 
زا هتفوک ، يدـنه  رمت  هناد  یبرع ، غمـص  یکطـصم ، اـحرقرقاع ، نیچراد ، دـیوش ، گرب  دنفـسا ، کـخیم ، هنادهایـس ، اـیقاقا ، یفوک ، دـعس 

. مرگ مادکره 5  زا  جنبلا  رذب  روفاک و  مرگ ، مادکره 25 
. دیشکب قرع  هشیش  هتخیر و 7  يریگقرع  گید  رد  هدرک و  مهرد  ار  همه 

18 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 
: اههویمبآ

. مرگ مادکره 250  زا  نیریشومیل  ای  توتهاش  نیریش ، رانا  کمن ، نودب  يدنه  رمت  هب ، جرتا ، رانک ، بیس ،
: هیهت زرط 

دراو دوش  نیریش  هک  ياهزادنا  هب  دنق  ای  رکش و  ای  لسع و  يرادقم  سپس  دیناشوجب ، میالم  هلعش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اههویمبآ و 
. دیناشوجب رگید  هقیقد  هدرک و 10 

لیم ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی  رد  دـیناشوجب . رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدـیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن 
. دینک

مرپسا تیوقت  هکاوف  تبرش 

. دشخبیم توق  ار  هفطن  دنکیم و  لماک  ار  ظوعن  توق  هداد و  شیازفا  ار  هاب  يورین 
: تایقرع

. هشیش کی  مادکره  زا  هریز  کساخراخ ، بیطلا ، لبنس  مرپساهاش ، نوخرت ، عانعن ، ناحیر ،
: اههویمبآ

. مرگ مادکره 250  زا  هبنا  لیگران ، لخاد  بآ  جیوه ، یبالگ ، هب ، بیس ، روگنا ،
: هیهت زرط 

دراو دوش  نیریش  هک  ياهزادنا  هب  دنق  ای  رکش و  ای  لسع و  يرادقم  سپس  دیناشوجب ، میالم  هلعش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اههویمبآ و 
. دیناشوجب رگید  هقیقد  هدرک و 10 

لیم ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی  رد  دـیناشوجب . رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدـیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن 
. دینک

19 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 

رمیازلآ دض  هکاوف  تبرش 

. دشابیم زین  هظفاح  يوقم 
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: تایقرع
. هشیش کی  مادکره  زا  هنوپ  ربنسوس ، عانعن ، هلیلبنش ، هنزگ ، بیطلا ، لبنس  هریز ،

: هویمبآ
. مرگ مادکره 250  زا  کشمت  لیگران ، لخاد  بآ  یبالگ ، هایس ، روگنا  بیس ، هب ، سانانآ ،

: هیهت زرط 
دراو دوش  نیریش  هک  ياهزادنا  هب  دنق  ای  رکش و  ای  لسع و  يرادقم  سپس  دیناشوجب ، میالم  هلعش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اههویمبآ و 

. دیناشوجب رگید  هقیقد  هدرک و 10 
لیم ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی  رد  دـیناشوجب . رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدـیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن 

. دینک

اراخب يولآ  تبرش 

. دشابیم نوخ  ارفص و  طالخا  هدننکعفر  میالم و  شلاهسا  دشابیم . شطع  دض  تسا  نیلم  هکنآ  رب  هوالع  تبرش  نیا 
. دنشاب هدروآ  رد  ار  نآ  هتسه  هک  ولیک  اراخب 3  يولآ 

: تایقرع
. هشیش مادکره 2  زا  بالگ  کشمدیب و  قرع  ینساک ، قرع 

بوخ سپـس  ددرگ . هتخپ  یگنـس  گید  رد  تسا  رتهب  دوش . مرن  بوخ  ات  دیناشوجب  میالم  هلعـش  يور  طولخم و  تایقرع  اب  اراخب  يولآ 
بآ  دینک . فاص  هداد و  شلام  ار  نآ 

20 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دینک لیم  زاین  رادقم  هب  هنازور  دینک و  يرادهگن  لاچخی  رد  دریگب . ماوق  ات  دیناشوجب  مرگ  رادقم 150  هب  دزربط  رکش  اب  ار  هدش  فاص 

روگنا تبرش 

. ولیک  7 هزم ) سگ   ) هدیسر همین  روگنا  بآ 
دیفم رایـسب  یلخاد  میخشوخ  میخدـب و  ياـهمخز  ناـمرد  نوخ و  ناطرـس  ناطرـس و  هلمج  زا  فلتخم  ياـهيرامیب  رد  ینوخمک  يارب 

. دنکیم حالصا  ار  ندب  نوخ و  یندعم  داوم  دوبمک  دشابیم و 
( يرولب جاز   ) ینامی بش  یکمرم و  مرگ ، مادکره 25  زا  هایگروگ  هفوکـش  يدمحم و  لگ  رانلگ و  وزام و  نایبنیریـش و  هشیر  قامس و 

ثلث کی  ات  دیناشوجب  میالم  هلعـش  يور  ار  روگنا  بآ  دنـشکب . نآ  زا  قرع  يرطب  هداهن و 7  یشک  قرع  هاگتـسد  رد  مرگ  مادکره 3  زا 
هب هنازور  دـیآ . ماوق  هب  ات  دـیناشوجب  ردـقنآ  هدـنامیقاب  روگنا  بآ  فاص و  لسع  ولیک  مین  دودـح  اب  ار  هدـمآ  تسدـب  قرع  دـنامب . نآ 

. دینک لیم  زاین  نازیم 

( یلع وب  نوناق   ) هداس رانا  تبرش 

ياهتبوطر ضبق و  ار  مکـش  دشابیم . دـیفم  دـنراد  مرگ  جازم  ءوس  ياراد  هدـعم  هک  یناسک  دـنراد و  تدـمزارد  بت  هک  یناسک  يارب 
. تسا روآراردا  دوشیم و  عنام  هدور  هدعم و  هب  ندیسر  زا  ار  بابان 

دیناشوجب میالم  هلعش  يور  ار  هرشفا  دیرشفب و  ار  رانا  دینک . هیهت  ار  کیراب  کچوک و  هتسه  خرس و  خرس  ياههناد  اب  هدیسر  الماک  رانا 
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ات 3 ناکتـسا  مین  زا  لیامت  زاین و  رادقم  هب  هنازور  دیریگرب . شتآ  زا  دعب  هقیقد  دنچ  دییازفایب و  نآ  رب  رکـش  یمک  دنامب . شموس  کی  ات 
. دینک فرصم  شیبومک  ناکتسا 

21 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ریساوب دض  هکاوف  تبرش 

. دشابیم قاقش  دض  عبط و  نیلم  یعیبط ، ریغ  طالخا  زا  دبک  هدننکكاپ  نوخ ، هدننکهیفصت 
: تایقرع

. هشیش کی  مادک  ره  زا  هنایزار  ینساک ، عانعن ، ودرگ ، گرب  نوتیز ، گرب  یمتخ ، لگ  نایبنیریش ،
: اههویمبآ

. مرگ مادکره 250  زا  لاقترپ  وله ، ولآ ، لیلش ، سالیگ ، سانانآ ، روگنا ،
: هیهت زرط 

دراو دوش  نیریش  هک  ياهزادنا  هب  دنق  ای  رکش و  ای  لسع و  يرادقم  سپس  دیناشوجب ، میالم  هلعش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اههویمبآ و 
. دیناشوجب رگید  هقیقد  هدرک و 10 

لیم ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی  رد  دـیناشوجب . رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدـیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن 
. دینک

تاتسورپ دض  هکاوف  تبرش 

. دشابیم راردا  يراجم  هدننکكاپ  هناثم و  هیلک و  يوقم 
: تایقرع

. هشیش کی  مادکره  زا  رتشراخ  جرتا ، راهب ، هشیمه  هنزگ ، کساخراخ ، دروم ، هروپلک ،
: اههویمبآ

. مرگ مادکره 250  لاقترپ  زبسهجوگ ، روگنا ،) هروغ و  نیب   ) هزمسگ روگنا  بآ  رانا ، بیس ، هروغ ، ای  هایس  توت  ولابلآ ، ای  توتهاش 
22 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 

: هیهت زرط 
دراو دوش  نیریش  هک  ياهزادنا  هب  دنق  ای  رکش و  ای  لسع و  يرادقم  سپس  دیناشوجب ، میالم  هلعش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اههویمبآ و 

. دیناشوجب رگید  هقیقد  هدرک و 10 
لیم ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی  رد  دـیناشوجب . رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدـیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن 

. دینک

بت دض  هکاوف  تبرش 

. دهدیم شهاک  ار  یگتفرگرگ  شطع و 
: تایقرع

. هشیش دیب 3  قرع  هشیش و  کی  مادکره  زا  زینشگ ، رانچ ، عانعن ، نشیوآ ،
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: اههویمبآ
. يروخاذغ قشاق  ات 3  شرتومیل 2  بآ  مرگ و  مادکره 250  زا  کشمت  یبالگ ، يویک ، تورفپیرگ ، هناودنه ، نیریشومیل ، بیس ،

: هیهت زرط 
دراو دوش  نیریش  هک  ياهزادنا  هب  دنق  ای  رکش و  ای  لسع و  يرادقم  سپس  دیناشوجب ، میالم  هلعش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اههویمبآ و 

. دیناشوجب رگید  هقیقد  هدرک و 10 
لیم ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی  رد  دـیناشوجب . رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدـیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن 

. دینک
23 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 

يزغم روموت  دض  هکاوف  تبرش 

تسه زین  لصافم  ياهدرد  مسیتامور و  دض  دهدیم . شیازفا  دایز  رادقم  هب  ار  نامرد  تعرـس  يزغم  روموت  دض  ياهوراد  ریاس  رانک  رد 
. دربیم نیب  زا  ار  لصافم  اهمادنا و  ماروا  و 

: تایقرع
. هشیش هنزگ 7 

: اههویمبآ
. مرگ مادکره 250  زا  ولآ  ای  یبالگ  ای  هب  شوخیم ، لاقترپ  سانانآ ، توروفپیرگ ، بیس ، روگنا ، رانا ،

: هیهت زرط 
دراو دوش  نیریش  هک  ياهزادنا  هب  دنق  ای  رکش و  ای  لسع و  يرادقم  سپس  دیناشوجب ، میالم  هلعش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اههویمبآ و 

. دیناشوجب رگید  هقیقد  هدرک و 10 
لیم ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی  رد  دـیناشوجب . رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدـیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن 

. دینک

رگید يزغم  روموت  دض  هکاوف  تبرش 

. دنکیمن فلخت  يرامیب  نیا  ندرب  نیب  زا  رد  زگره  يزغم  روموت  دض  رگید  ياهوراد  اب  هارمه 
: تایقرع

. هشیش کی  ناینز  قرع  هشیش ، هنزگ 3  قرع  هشیش ، هروپلک 3  قرع 
24 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 

: اههویمبآ
. مرگ مادکره 250  زا  توتهاش  ای  هایس  توت  لیگزا ، ای  کلازلاز  رانک ، هتسه ، نودب  ربک  هویم  کشمت ، روگنا ، رانا ،

: هیهت زرط 
دراو دوش  نیریش  هک  ياهزادنا  هب  دنق  ای  رکش و  ای  لسع و  يرادقم  سپس  دیناشوجب ، میالم  هلعش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اههویمبآ و 

. دیناشوجب رگید  هقیقد  هدرک و 10 
لیم ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی  رد  دـیناشوجب . رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدـیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن 
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. دینک

یمسالات دض  هکاوف  تبرش 

. دشابیم اهمادنا  ریاس  هسیئر و  ياضعا  هدننکتیوقت  هدوب و  دیفم  ینوخمک  هب  نایالتبم  يارب 
: تایقرع

. هشیش کی  مادکره  زا  رتشراخ  زینشگ ، رفولین ، ینساک ، نابزواگلگ ، کساخراخ ، هشفنب ،
: اههویمبآ

. مرگ مادکره 250  زا  لاقترپ  يویک ، بانع ، سالیگ ، هبنا ، روگنا ، بیس ،
: هیهت زرط 

دراو دوش  نیریش  هک  ياهزادنا  هب  دنق  ای  رکش و  ای  لسع و  يرادقم  سپس  دیناشوجب ، میالم  هلعش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اههویمبآ و 
. دیناشوجب رگید  هقیقد  هدرک و 10 

لیم ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی  رد  دـیناشوجب . رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدـیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن 
. دینک

25 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 

شطع یگنشت و  دض  هکاوف  تبرش 

. دیوشیم ار  یعیبط  ریغ  يارفص  دشابیم و  ندب  يامرگ  دض  بت و  دض 
: تایقرع

. هشیش کی  مادکره  زا  ینساک  دیب  زینشگ ، کشمدیب ، یمتخ ، لگ  رتشراخ ، دیب ، ینساک ،
: اههویمبآ

. مرگ مادکره 250  زا  یگنرف  توت  هچولآ ، ای  زبسهجوگ  کشرز ، کمن ، نودب  يدنه  رمت  ولآ ، جنرت ، شرت ، رانا 
: هیهت زرط 

دراو دوش  نیریش  هک  ياهزادنا  هب  دنق  ای  رکش و  ای  لسع و  يرادقم  سپس  دیناشوجب ، میالم  هلعش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اههویمبآ و 
نارفعز يروخیاچ  قشاق  فصن  دیزادنایب و  نآ  رد  دـیدنبب و  یخن  هسیک  کی  رد  ریـشابط  مرگ  دـیناشوجب و 50  رگید  هقیقد  هدرک و 10 

تباید هب  التبم  هک  یناسک  دینک . لیم  ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی  رد  دیناشوجب . رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدیئاس 
. دنرب راکب  ربارب  ود  ینعی  ریشابط  مرگ  دصکی  فذح و  ار  تابن  ای  رکش  دنهاوخیم ، رتشیب  ار  نآ  شطع  دض  رثا  ای  دنتسه 

: رگید شطع  یگنشت و  دض  هکاوف  تبرش 

. دیوشیم ار  یعیبط  ریغ  يارفص  دشابیم و  ندب  يامرگ  دض  بت و  دض 
زاب ار  هتفر  نیب  زا  ياهتـشا  دـیفم و  دـبک ) ءاقـستسا  اـی  زوریـس  اـی  ناطرـس  همدـقم   ) هینقلا ءوس  يدرز و  يارب  عفر و  ار  شطع  تبرـش  نیا 
نآ زا  دننک  هفاضا  ریـشابط  مرگ  دصکی  نآ  ياجب  دـننک و  فذـح  ار  نآ  تابن  ای  لسع  رگا  نوخ  راشف  دـنق و  هب  نایالتبم  دـنادرگیم و 

. دید دنهاوخ  هرهب 
26 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 
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: تایقرع
. هشیش کی  مادکره  زا  دوش ، هتفرگ  هناگادج  هشفنب  يزیرجات ، هلیلبنش ، روگنا ، گرب  بیس ، کشرز ، دروم ،

: اههویمبآ
. مرگ مادکره 250  زا  یبالگ ، رانا ، کشمت ، هروغ ، توروفپیرگ ، بیس ، هب ،

: هیهت زرط 
دراو دوش  نیریش  هک  ياهزادنا  هب  دنق  ای  رکش و  ای  لسع و  يرادقم  سپس  دیناشوجب ، میالم  هلعش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اههویمبآ و 

. دیناشوجب رگید  هقیقد  هدرک و 10 
لیم ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی  رد  دـیناشوجب . رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدـیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن 

. دینک

جنرت تبرش 

میالم هلعش  يور  مرگ  مادـکره 250  زا  هیوبجنرداب  ینـساک و  کشمدـیب ، بالگ ، عانعن ، قرع  اب  ار  نآ  هویم  تسوپ و  اب  جـنرت  ولیک  مین 
. دوش راخب  نآ  زا  مین  ات  دیناشوجب 

رابره راب  ات 3  هنازور  دیآ . ماوق  هب  ات  دیناشوجب  میالم  هلعش  يور  دوش  نیریش  دیهاوخیم  هک  ياهزادنا  هب  لسع  يرادقم  اب  دینک و  فاص 
. دینک لیم  هدرک  قیقر  تبرش  تروصب  بآ  ناویل  کی  رد  يروخاذغ  قشاق  یلا 3  زا 2  زاین  رادقم  هب 

تسوپ تاروثب  شوج و  دض  هکاوف  تبرش 

: تایقرع
. هشیش کی  مادکره  زا  زینشگ  نیتنسفا ، ینساکدیب ، کشمدیب ، دیب ، ینساک ، هرتهاش ،

27 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 
: اههویمبآ

. مرگ مادکره 250  زا  سانانآ  يویک ، یگنران ، نیریشومیل ، هناودنه ، شوخیم ، لاقترپ  توروفپیرگ ،
: هیهت زرط 

ریس کی  دوبن  رگا  تشخریش و  مرگ  ای 50  نیبجنرت  مرگ  دصکی  سپس  دیناشوجب ، میالم  هلعش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اههویمبآ و 
. دیناشوجب رگید  هقیقد  هدرک و 10  دراو  هتـسب ، یناتک  ای  یخن  هسیک  کی  رد  ریـشابط  مرگ  دصکی  اب  هارمه  ار  هدش  بوکمین  تشخدیب 

. دوش هدیشوج  رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن 
. دینک لیم  ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی  رد 

هدننکقاچ هکاوف  تبرش 

. درادیم زاب  ندز  زا  ار  هکسکس  دشابیم و  هروشلد  سرت و  سوباک و  دض  هدوب و  دیئوریت  باصعا و  يوقم 
: تایقرع

. هشیش کی  مادک  ره  زا  نایبنیریش  عانعن ، بیطلا ، لبنس  نابزواگلگ ، هنوراط ، جنرانراهب ، کشمدیب ،
: اههویمبآ
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. مرگ مادکره 250  زا  یبالگ  بآ  لیگران ، لخاد  بآ  هبنا ، هب ، بیس ، سانانآ ، روگنا ،
: هیهت زرط 

دراو دوش  نیریش  هک  ياهزادنا  هب  دنق  ای  رکش و  ای  لسع و  يرادقم  سپس  دیناشوجب ، میالم  هلعش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اههویمبآ و 
. دیناشوجب رگید  هقیقد  هدرک و 10 
28 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 

لیم ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی  رد  دـیناشوجب . رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدـیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن 
. دینک

نوخ یبرچ  دض  هکاوف  تبرش 

: تایقرع
. هشیش کی  مادکره  زا  هرتهاش  ای  کلایک  عانعن ، نشیوآ ، هروپلک ، دیوش ، هلیلبنش ، هنزگ ،

: اههویمبآ
. مرگ مادکره 250  زا  بیس  رانک ، جنران ، ای  توتهاش  ای  کشمت  زبسهجوگ ، رانا ، توروفپیرگ ، لاقترپ ،

: هیهت زرط 
دراو دوش  نیریش  هک  ياهزادنا  هب  دنق  ای  رکش و  ای  لسع و  يرادقم  سپس  دیناشوجب ، میالم  هلعش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اههویمبآ و 

. دیناشوجب رگید  هقیقد  هدرک و 10 
لیم ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی  رد  دـیناشوجب . رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدـیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن 

. دینک

روآباوخ زاسنوخ و  هکاوف  تبرش 

روآطاشن و باصعا و  يوقم  دـنکیم . يرای  ملاس  نوخ  نتخاس  رد  ار  یناطرـس  نارامیب  فرطرب و  ار  هجیگرـس  فعـض و  دایز و  ار  نوخ 
داـیز ار  نارداـم  ریـش  لرتـنک و  ار  ناوختـسا  یکوپ  تسا . دـیفم  رایـسب  یباوخیب  هب  ناـیالتبم  يارب  دـیامنیم و  تیوقت  ار  یناوـیح  حور 

. دنکیم
29 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 

: تایقرع
. هشیش کی  مادک  ره  زا  ناحیر  مرپساهاش ، هنزگ ، نابزواگلگ ، هیوبجنرداب ، یتوکاک ، کشمدیب ،

: اههویمبآ
. مرگ مادکره 250  زا  نیریشومیل  هبنا ، لیگران ، لخاد  بآ  بیس ، سانانآ ، هب ، روگنا ،

: هیهت زرط 
دراو دوش  نیریش  هک  ياهزادنا  هب  دنق  ای  رکش و  ای  لسع و  يرادقم  سپس  دیناشوجب ، میالم  هلعش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اههویمبآ و 

. دیناشوجب رگید  هقیقد  هدرک و 10 
لیم ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی  رد  دـیناشوجب . رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدـیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن 

. دینک
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يزیرنوخ دض  هکاوف  تبرش 

سیراو هب  نایالتبم  يارب  دنکیم و  عفد  ار  یفاضا  مغلب  نینچمه  دشابیم ، مسیتامور  دـض  هدرک و  عمج  ار  یفاضا  تابوطر  هدوب و  ضباق 
. تسا دیفم  رایسب 

: تایقرع
. هشیش کی  مادکره  رانلگ  ای  رابجنا  بسا ، مد  ای  دابنرز  جرتا ، روگنا ، گرب  قرع  ای  نیتنسفا  راهبهشیمه ، هروپلک ، دروم ،

: اههویمبآ
. مرگ مادکره 250  روگنا ) هروغ و  نیب   ) هزمسگ روگنا  زبسهجوگ ، رانا ، لیگزا ، ای  یبالگ  رانک ، هب ، بیس ،

30 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 
: هیهت زرط 

دراو دوش  نیریش  هک  ياهزادنا  هب  دنق  ای  رکش و  ای  لسع و  يرادقم  سپس  دیناشوجب ، میالم  هلعش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اههویمبآ و 
يرادهگن لاچخی  رد  دـیناشوجب . رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدـیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاـق  فصن  دـیناشوجب . رگید  هقیقد  و 10  هدرک 

. دینک لیم  ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک .

هناهام يزیرنوخ  دض  هکاوف  تبرش 

. دنکیم عفد  ار  یفاضا  مغلب  نینچمه  هدوب  مسیتامور  دض  هدرک و  عمج  ار  یفاضا  تابوطر  هدوب و  ضباق 
: تایقرع

. هشیش کی  مادکره  زا  لاک  رانک  ای  لاک  بیس  ایقاقا ، بسا ، مد  راهبهشیمه ، هنوپ ، رانلگ ، رابجنا ،
: اههویمبآ

. مرگ مادکره 250  زا  هدیسرهمین  روگنا  رانا ، هدیسرهمین ، يولامرخ  هروغ ، لاک ، بیس  يربیس ، یبالگ  هب ،
: هیهت زرط 

دراو دوش  نیریش  هک  ياهزادنا  هب  دنق  ای  رکش و  ای  لسع و  يرادقم  سپس  دیناشوجب ، میالم  هلعش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اههویمبآ و 
. دیناشوجب رگید  هقیقد  هدرک و 10 

لیم ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی  رد  دـیناشوجب . رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدـیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن 
. دینک

31 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 

( دنق  ) تباید دض  هکاوف  تبرش 

: تایقرع
. هشیش کی  مادکره  زا  دیوش  هنزگ ، ودرگ ، گرب  ای  یتوا  غالوب  نوتیز ، گرب  ای  نویروطنق  تاقهرق ، نشیوآ ، هلیلبنش ،

: اههویمبآ
. مرگ مادکره 250  زا  کشمت  ولابلآ ، یگنرفهجوگ ، زبسهجوگ ، شرت ، بیس  يویک ، توروفپیرگ ،

: هیهت زرط 
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ای یخن  هسیک  کی  رد  ار  هدش  بوکمین  ریـشابط  مرگ  دـصکی  سپـس  دـیناشوجب ، میالم  هلعـش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اـههویمبآ و 
رد دوش . هدیشوج  رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن  دیناشوجب . رگید  هقیقد  هدرک و 10  دراو  هتسب ، یناتک 

. دینک لیم  ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی 

رگید دنق )  ) تباید دض  هکاوف  تبرش 

: تایقرع
. هشیش کی  مادکره  زا  هرتهاش  زینشگ ، دیب ، هنزگ ، ودرگ ، گرب  نوتیز ، گرب  هلیلبنش ،

: اههویمبآ
. مرگ مادکره 250  زا  جنرت  ولابلآ ، ولآ ، زبسهجوگ ، سران ، رانک  يویک ، توروفپیرگ ،

32 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 
: هیهت زرط 

ای یخن  هسیک  کی  رد  ار  هدش  بوکمین  ریـشابط  مرگ  دـصکی  سپـس  دـیناشوجب ، میالم  هلعـش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اـههویمبآ و 
رد دوش . هدیشوج  رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن  دیناشوجب . رگید  هقیقد  هدرک و 10  دراو  هتسب ، یناتک 

. دینک لیم  ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی 

یهایگ ياههناد  تبرش 

جراخ هتخپ و  ار  یفاضا  يارفـص  مغلب و  دزاسیم . رود  ندب  زا  ار  ترارح  بت و  دـیفم و  تسا  غاد  ناشندـب  هک  یناسک  يارب  تبرـش  نیا 
هدروآ لاحرـس  ار  هدـعم  هیفـصت و  ار  نوخ  میظنت و  ار  نوخ  هروا  کیروا و  دیـسا  یبرچ و  هدرک و  يزاسکاپ  ار  لاحط  دـبک و  دـنکیم .

: تسا زور  رد  ناکتسا  ات 3  کی  زا  نآ  فرصم  رادقم  دنکیم . تیوقت 
قرع رتیل   1 هنایزار 5 / قرع  رتیل ،  1 یندعم 5 / بآ  ای  یقالیی  هقطنم  همـشچ  بآ  ای  هدش  درـس  هدیـشوج  بآ  رتیل ،  4 دنت ، یگناخ  هکرس 

. مرگ سفرک 105  خیب  تسوپ  مرگ ، سفرک 105  رذب  مرگ ، هنایزار 105  رذب  رتیل ،  1 سفرک 5 /
مشش کی  ات  دیناشوجب  میالم  هلعـش  يور  دنامب . یلومعم  ترارح  رد  تلاح  نامه  هب  تعاس  دیراذگب 24  دـینک و  طولخم  مه  اب  ار  همه 

. دوش راخب  رگید  فصن  ات  دیناشوجب  هرابود  میالم  هلعـش  يور  دینک و  هفاضا  تابن  ولیک   3 / 5 دینک . فاص  زیمت  هچراپ  اب  دوش . راخب  نآ 
رد هدییاس  نارفعز  يروخابرم  قشاق  کی  هزادنا  هب  دـیریگورف و  شتآ  زا  دـیریگب . دـیآیم  الاب  نآ  يور  هک  ار  یفک  ندیـشوج  لاح  رد 

ياج رد  ندـش  درـس  زا  سپ  دوش . دراو  نآ  رد  الماک  نارفعز  بآ  ات  دـیلامب  ردـقنآ  تسد  اب  دـینک و  دراو  یخن  اـی  یناـتک  هسیک  کـی 
. دینک يرادهگن  کنخ 

33 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 

مسیتامور دض  هکاوف  تبرش 

نیب زا  ار  ءاضعا  ندش  نزوسنزوس  یگتفر و  باوخ  هدرب و  نیب  زا  ار  تسد  اپ و  ناتـشگنا  لصافم و  ياهمرو  عفان و  ار  دیئتامور  دـیئترآ 
. دربیم

: تایقرع
. هشیش کی  مادکره  دیب  یتوکاک ، هنوراط ، ای  دیوش  کساخراخ ، هزرم ، نشیوآ ، نارداموب ،
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: اههویمبآ
. مرگ مادکره 250  زبسهجوگ  لاقترپ ، هب ، لیگران ، کشمت ، بیس ، روگنا ،

: هیهت زرط 
دراو دوش  نیریش  هک  ياهزادنا  هب  دنق  ای  رکش و  ای  لسع و  يرادقم  سپس  دیناشوجب ، میالم  هلعش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اههویمبآ و 

. دیناشوجب رگید  هقیقد  هدرک و 10 
لیم ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی  رد  دـیناشوجب . رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدـیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن 

. دینک

: نوسنیکراپ ای  هشعر  دض  هکاوف  تبرش 

. تسه زین  بلق  زغم و  باصعا  يوقم  تسا . عفان  نالاسگرزب  لافطا و  جلف  يارب 
: تایقرع

. هشیش کی  مادکره  زا  نایبنیریش  کلایک ، سودوخوطسا ، هیوبجنرداب ، شوجنزرم ، بیطلا ، لبنس  نابزواگلگ ،
: اههویمبآ

. مرگ مادکره 250  زا  هبنا  لیگزا ، یبالگ ، لیگران ، لخاد  بآ  هایس ، روگنا  بیس ، هب ،
34 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 

: هیهت زرط 
دراو دوش  نیریش  هک  ياهزادنا  هب  دنق  ای  رکش و  ای  لسع و  يرادقم  سپس  دیناشوجب ، میالم  هلعش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اههویمبآ و 

. دیناشوجب رگید  هقیقد  هدرک و 10 
لیم ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی  رد  دـیناشوجب . رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدـیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن 

. دینک

انوز جلاعم  هکاوف  تبرش 

. تسا دیفم  هچخرس  کلمخم و  کخرس ، ناغرمهلبآ ، لیبق  زا  یتسوپ  تاباهتلا  عاونا  يارب 
: تایقرع

. هشیش کی  مادکره  زا  نشیوآ  ای  عانعن  رانچ ، گرب  ودرگ ، گرب  نوتیز ، گرب  هلیلبنش ، یمتخ ، لگ  زینشگ ،
: اههویمبآ

. مرگ مادکره 250  زا  الط  هرطق  ولآ  هایس ، توت  ای  توتهاش  سالیگ ، کمرگ ، توروفپیرگ ، رانا ، ای  هناودنه  بیس ،
: هیهت زرط 

ریس کی  دوبن  رگا  تشخریش و  مرگ  ای 50  نیبجنرت  مرگ  دصکی  سپس  دیناشوجب ، میالم  هلعش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اههویمبآ و 
. دیناشوجب رگید  هقیقد  هدرک و 10  دراو  هتـسب ، یناتک  ای  یخن  هسیک  کی  رد  ریـشابط  مرگ  دصکی  اب  هارمه  ار  هدش  بوکمین  تشخدیب 

. دوش هدیشوج  رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن 
. دینک لیم  ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی  رد 

35 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 
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یگدروخامرس دض  هکاوف  تبرش 

رایـسب نیزگیاج  دزاسیم و  مواقم  یگدروخامرـس  ياهسوریو  عاونا  لباقم  رد  ار  ندـب  تسا و  سفنت  هاگتـسد  هیر و  ياـهتنوفع  دـض 
. دوشیم هدافتسا  ام  روشک  رد  ناکدوک  یگدروخامرس  جالع  يارب  هنافسأتم  هک  تسا  ییاهکیتویبیتنآ  يارب  یبوخ 

. دنکیم نکاس  ار  یلاوتم  ياهشزیربآ  هسطع و  لیبق  زا  یلصف  ياهتیساسح 
: تایقرع

. هشیش کی  مادکره  زا  یتوکاک  ای  هزرم  شوجنزرم ، نابزواگلگ ، هنوپ ، عانعن ، سودوخوطسا ، نشیوآ ،
: اههویمبآ

. مرگ مادک 250  ره  زا  نیریش  لاقترپ  هناودنه ، یبالگ ، كدرز ، بیس ، اراخبولآ ، نیریشومیل ،
: هیهت زرط 

دراو دوش  نیریش  هک  ياهزادنا  هب  دنق  ای  رکش و  ای  لسع و  يرادقم  سپس  دیناشوجب ، میالم  هلعش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اههویمبآ و 
. دیناشوجب رگید  هقیقد  هدرک و 10 

لیم ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی  رد  دـیناشوجب . رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدـیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن 
. دینک

نمزم ياههکسکس  دض  هکاوف  تبرش 

. دنکیم میظنت  ار  باوخ  هدوب و  هروشلد  بارطضا و  هدنرب  نیب  زا  هدعم و  باصعا  هدننکتیوقت 
: تایقرع

. هشیش کی  مادکره  زا  جنرانراهب  هنوراط ، شوجنزرم ، عانعن ، يرطب ، دیوش 3 
36 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 

: اههویمبآ
. مرگ مادکره 250  زا  هبنا  لیگران ، لخاد  بآ  ای  ّلیگزا  هایس ، روگنا  کلازلاز ، هب ، یبالگ ، بیس ،

: هیهت زرط 
دراو دوش  نیریش  هک  ياهزادنا  هب  دنق  ای  رکش و  ای  لسع و  يرادقم  سپس  دیناشوجب ، میالم  هلعش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اههویمبآ و 

. دیناشوجب رگید  هقیقد  هدرک و 10 
لیم ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی  رد  دـیناشوجب . رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدـیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن 

. دینک

: نوخ راشف  اب  يزغم  ياههتکس  دض  هکاوف  تبرش 

: تایقرع
. هشیش کی  مادکره  زا  کساخراخ  عانعن ، ربنسوس ، مرپسا ، هاش  ای  نایبنیریش  بیطلا ، لبنس  بالگ ، کشمدیب ،

: اههویمبآ
. مرگ مادکره 250  زا  یبالگ  نیریش ، لاقترپ  سانانآ ، لیگران ، لخاد  بآ  روگنا ، هب ، بیس ،
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: هیهت زرط 
دراو دوش  نیریش  هک  ياهزادنا  هب  دنق  ای  رکش و  ای  لسع و  يرادقم  سپس  دیناشوجب ، میالم  هلعش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اههویمبآ و 

. دیناشوجب رگید  هقیقد  هدرک و 10 
لیم ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی  رد  دـیناشوجب . رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدـیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن 

. دینک
37 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 

: نوخ راشف  اب  يزغم  ياههتکس  دض  هکاوف  تبرش 

: تایقرع
. هشیش کی  مادکره  زا  راهبهشیمه  یمتخ ، لگ  زینشگ ، ینساک ، دیب ، نوتیز ، گرب  ودرگ ، گرب 

: اههویمبآ
. مرگ مادکره 250  زا  يویک  توروفپیرگ ، هایس ، توت  ای  هروغ  نیریشومیل ، سانانآ ، هناودنه ، بیس ،

: هیهت زرط 
ای یخن  هسیک  کی  رد  ار  هدش  بوکمین  ریـشابط  مرگ  دـصکی  سپـس  دـیناشوجب ، میالم  هلعـش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اـههویمبآ و 
رد دوش . هدیشوج  رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن  دیناشوجب . رگید  هقیقد  هدرک و 10  دراو  هتسب ، یناتک 

. دینک لیم  ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی 

: یبلق ياههتکس  دض  هکاوف  تبرش 

: تایقرع
. هشیش کی  مادکره  زا  کشمدیب  عانعن ، ای  هلیلبنش  ینساک ، دیب ، زینشگ ، کساخراخ ، رتشراخ ،

: اههویمبآ
. مرگ مادکره 250  زا  بیس  هزمسگ ، روگنا  رانا ، زبسهجوگ ، یگنرفهجوگ ، توروفپیرگ ، لاقترپ ،

38 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 
: هیهت زرط 

دراو دوش  نیریش  هک  ياهزادنا  هب  دنق  ای  رکش و  ای  لسع و  يرادقم  سپس  دیناشوجب ، میالم  هلعش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اههویمبآ و 
. دیناشوجب رگید  هقیقد  هدرک و 10 

لیم ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی  رد  دـیناشوجب . رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدـیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن 
. دینک

يدلج ياهشراخ  امزگا و  ارفص و  ادوس و  دض  هکاوف  تبرش 

: تایقرع
. هشیش کی  مادکره  زا  هرتهاش  هیوبجنرداب ، نایبنیریش ، ینساک ، زینشگ ، رفولین ، نابزواگلگ ،

: اههویمبآ
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. مرگ مادک 250  ره  زا  درزولآ  ولاتفش ، توروفپیرگ ، نیریشومیل ، هدنکتسوپ ، يویک  رانا ، بیس ،
: هیهت زرط 

دراو دوش  نیریش  هک  ياهزادنا  هب  دنق  ای  رکش و  ای  لسع و  يرادقم  سپس  دیناشوجب ، میالم  هلعش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اههویمبآ و 
. دیناشوجب رگید  هقیقد  هدرک و 10 

لیم ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی  رد  دـیناشوجب . رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدـیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن 
. دینک

هیلک تنوفع  نکشگنس و  هکاوف  تبرش 

دـض دـنکیم . عفر  ار  تاتـسورپ  مروت  عفاـن و  ار  لوـبلا  ریطقت  هدوـب و  دـیفم  ءاقـستسا  همدـقم  هب  ناـیالتبم  يارب  هدرک و  هیفـصت  ار  نوـخ 
. دشابیم زین  لسوکیراو 

39 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 
: تایقرع

. هشیش کی  مادکره  زا  هزرم  يزیرجات ، دیوش ، هنزگ ، نشیوآ ، کساخراخ ، رتشراخ ،
: اههویمبآ

. مرگ مادکره 250  زا  هایس  برت  يدالاس ، رایخ  لخاد  درل  مخت و  بآ  كدرز ، ای  جیوه  هروغ ، یگنران ، لاقترپ ، روگنا ،
: هیهت زرط 

دراو دوش  نیریش  هک  ياهزادنا  هب  دنق  ای  رکش و  ای  لسع و  يرادقم  سپس  دیناشوجب ، میالم  هلعش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اههویمبآ و 
. دیناشوجب رگید  هقیقد  هدرک و 10 

لیم ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی  رد  دـیناشوجب . رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدـیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن 
. دینک

( نوناق باتک  زا  سابتقا   ) يرکش نیبجنکس  تبرش 

رگم دریگب . ار  نآ  يور  هکرس  هک  دشاب  ردقنآ  هکرس  رادقم  زیرب . نآ  رب  هیامرپ  دنت و  رایسب  هکرس  زیرب و  گید  رد  ار  هدشنهیفصت  رکش 
رکش ات  دیناشوجب  میالم  هلعـش  يور  میزیریم . رتمک  میهاوخب  هک  دنچره  ار  هکرـس  تروص  نیا  رد  هک  دشابن  شرت  دایز  میهاوخب  هکنآ 

. میزیریم رود  هدیچرب و  یسم  هساک  اب  بترم  ار  هدمآ  الاب  فک  دوش . لح  الماک 
يور ردقنآ  مینکیم و  هفاضا  نآ  رب  هدش  درـس  هدیـشوج  بآ  يرادقم  فک  ندش  مامت  زا  سپ  مینزب . مه  ار  هکرـس  رکـش و  دـیابن  یلو 

. دوش ظیلغ  دریگ و  ماوق  ات  میناشوجیم  هلعش 
. دینک لیم  هدرک  نیریش  نیبجنکس  نیا  زا  يرادقم  اب  ار  بآ  ناویل  کی  فرصم  ماگنه 

اتشان حبص  زور  ره  میاهدروآ  افش  کیپ  بتک  رد  هک  هزور  يزاسکاپ 15  تاروتسد  رد 
40 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دوش يزاسکاپ  ندب  یفاضا  طالخا  ات  میهدیم  همادا  ییاذغ  میژر  ماع و  لهسم  اب  رهظ  زا  دعب  هدرک و  لوانت 

بیس تبرش 
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. دنکیم تیوقت  ار  اهتشا  تسا و  بلق  شپت  هدننکمارآ  فیعض و  بلق  هدعم و  يوقم 
. دوش راخب  نآ  زا  یمین  ات  دیناشوجب  ردقنآ  میالم  هلعش  يور  ار  مرگ  هزات 500  بیس  بآ 

یمین ات  دیهد  رارق  میالم  هلعـش  يور  دـینک . يرادـهگن  کنخ  هب  لیام  یلومعم  ترارح  رد  تعاس  دـینارذگب و 12  زیر  یفاص  هچراپ  زا 
دوش رتنیریـش  دیهاوخیم  رگا  دوش . ظیلغ  ات  دیهد  همادا  ار  ندیـشوج  اددجم  دینارذگب و  زیر  ياهچراپ  یفاص  زا  مه  زاب  دوش  مک  رگید 

فرصم رادقم  دینک . يرادهگن  کنخ  ياج  رد  ندمآ  ماوق  زا  سپ  هدرک و  هفاضا  نآ  هب  لسع  ای  رکـش  يرادقم  شـشوج  نیرخآ  ماگنه 
. دینک لیم  هدرک  لح  بآ  ناویل  ای  ناکتسا  کی  رد  هک  تسا  يروخاذغ  قشاق  یلا 3  زور 2  ره  رد  نآ 

عرص دض  هکاوف  تبرش 

. تسا عفان  ناکدوک  عرص  يارب  هدوب و  جنشت  دض 
: تایقرع

. هشیش کی  مادکره  زا  عانعن  جنرانراهب ، نومیتفا ، جیوافسب ، سودوخوطسا ، ناشوایسرپ ، نابزواگلگ ،
: اههویمبآ

. مرگ مادکره 250  زا  روگنا  هریش  توت ، هریش  هدیسر ، الماک  الط  هرطق  ولآ  لیگزا ، هایس ، روگنا  هب ، بیس ،
41 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 

: هیهت زرط 
دراو دوش  نیریش  هک  ياهزادنا  هب  دنق  ای  رکش و  ای  لسع و  يرادقم  سپس  دیناشوجب ، میالم  هلعش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اههویمبآ و 

. دیناشوجب رگید  هقیقد  هدرک و 10 
لیم ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی  رد  دـیناشوجب . رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدـیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن 

. دینک

ناکدوک عرص  دض  هکاوف  تبرش 

. عانعن قرع  هشیش  فصن  بالگ ، هشیش   7
. بیس بآ  مرگ   1750 تاقرق ، مرگ   525

الماک ار  نآ  برد  هتخیر و  سکریپ  ای  لیتسا و  یباعل ، فرظ  رد  دـینک و  هفاـضا  ار  تاـقرق  دـسرب  شوج  دـح  هب  اـت  هدرک  غاد  ار  بـالگ 
هقیقد تدـم 10  هـب  هدرک و  طوـلخم  ار  تاـیقرع  بیـس و  بآ  دـیزیرب . رود  ار  نآ  هلاـفت  هدرک و  یـشکهراصع  دـعب  تعاـس   24 دیدنبب ،
رگید هقیقد  هفاضا و 10  نارفعز  يروخیاـچ  قشاـق  فصن  سپـس  دـیناشوجب ، رگید  هقیقد  دـینک و 10  دراو  ار  لسع  ای  تاـبن  دـیناشوجب .

. هدرک يرادهگن  لاچخی  رد  دیناشوجب .
هاوخلد نازیم  هب  دـیناوتیم  ار  هیلوا  داوم  تبـسن ، تیاعر  اب  دـیناروخب . كدوک  هب  يروخابرم  ات  يروخیاچ  قشاق  کی  رابره  راب  يزور 3 

. دوش يریگولج  يرادهگن  تدم  لوط  رثا  رد  تبرش  ندش  دساف  زا  ات  دیهد  شهاک 

هیلک تنوفع  هکاوف  تبرش 

: تایقرع
. هشیش کی  مادکره  زا  نابزواگلگ  ای  هزرم  یمتخ ، لگ  دیوش ، هنزگ ، نشیوآ ، کساخراخ ، رتشراخ ،
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42 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 
: اههویمبآ

. مرگ مادکره 250  زا  جنرت  يدالاس ، رایخ  لخاد  درل  مخت و  بآ  كدرز ، ای  جیوه  هروغ ، یگنران ، لاقترپ ، روگنا ،
: هیهت زرط 

دراو دوش  نیریش  هک  ياهزادنا  هب  دنق  ای  رکش و  ای  لسع و  يرادقم  سپس  دیناشوجب ، میالم  هلعش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اههویمبآ و 
. دیناشوجب رگید  هقیقد  هدرک و 10 

لیم ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی  رد  دـیناشوجب . رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدـیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن 
. دینک

: نوخ تظلغ  دض  هکاوف  تبرش 

ریثأت هدرک و  قیقر  ار  نوخ  تسا . عفاـن  ار  تسوپ  باـهتلا  شراـخ و  هدومن و  کـنخ  ار  ندـب  هدرک و  تظفاـحم  راـح  ياـمرگ  زا  ار  دـبک 
. دنکیم نادنچود  ار  ینامردنوخ  تماجح و 

: تایقرع
. هشیش کی  مادکره  زا  کشمدیب  هلیلبنش ، ینساک ، دیب ، زینشگ ، کساخراخ ، رتشراخ ،

: اههویمبآ
. مرگ مادکره 250  زا  بیس  هزمسگ ، روگنا  رانا ، زبسهجوگ ، یگنرفهجوگ ، توروفپیرگ ، لاقترپ ،

: هیهت زرط 
دراو دوش  نیریش  هک  ياهزادنا  هب  دنق  ای  رکش و  ای  لسع و  يرادقم  سپس  دیناشوجب ، میالم  هلعش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اههویمبآ و 

. دیناشوجب رگید  هقیقد  هدرک و 10 
43 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 

لیم ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی  رد  دـیناشوجب . رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدـیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن 
. دینک

هروغ تبرش 

: تسا بوخ  رایسب  دزیخیمرب  مرگ  یفاضا  طالخا  زا  هک  ییاهيرامیب  یگتفرگرگ و  مرگ و  هدعم  ندرک  کنخ  يارب 
ترارح رد  بش  کی  نارذگب و  یفاص  هچراپ  زا  دوش  راخب  نآ  زا  یمین  ات  ناشوجب  میالم  هلعـش  يور  ریگب و  ار  هزات  هروغبآ  ولیک  مین 
کخیم يروخیاچ  قشاق  کی  نک . هفاضا  نآ  هب  دوش  نیریش  یهاوخیم  هک  ياهزادنا  هب  ار  رکش  يرادقم  سپس  نک ، يرادهگن  یلومعم 

ماوق ات  ناشوجب  مه  زاب  میالم  هلعـش  يور  زادنایب و  گید  رد  دـنبب و  یخن  هسیک  رد  نک و  طولخم  ار  رانا  بر  ناکتـسا  فصن  هدـییاس و 
. نک ناج  شون  طولخم و  بآ  یمک  اب  ار  نآ  قشاق  دنچ  رابره  هنازور  نک . يرادهگن  کنخ  ياج  ای  لاچخی  رد  دش  هک  درس  دیآ .

رگید هروغ  تبرش 

: دوشیم هیهت  رتتحار  صاوخ  نامه  اب  شیبومک  تبرش  نیا 
قشاق يزور 3  ددرگ . ظیلغ  هدـمآ  ماوق  ات  ناشوجب  ردـقنآ  میالم  هلعـش  يور  دـنق  ای  رکـش  مرگ  اب 50  ار  هزاـت  هروغبآ  مرگ  دـصکی 
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. نک لیم  طولخم و  کنخ  بآ  اب  زاین  رادقم  هب  يروخاذغ  قشاق  نیدنچ  ات  يروخیاچ 
44 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 

نوخ راشف  دض  هکاوف  تبرش 

يرامیب نیا  عطاق  نامرد  هکاوف  ياهتبرـش  رانک  رد  نوخ  راشف  دـض  ینامردولاز  هدـش  هداد  حیـضوت  ینامردولاز  باتک  رد  هک  روطنامه 
. دشابیم
: تایقرع

. هشیش کی  مادکره  زا  راهب  هشیمه  یمتخ ، لگ  زینشگ ، ینساک ، دیب ، نوتیز ، گرب  ودرگ ، گرب 
: اههویمبآ

. مرگ مادکره 250  زا  يویک  توروفپیرگ ، هایس ، توت  ای  هروغ  نیریشومیل ، سانانآ ، هناودنه ، بیس ،
: هیهت زرط 

ای یخن  هسیک  کی  رد  ار  هدش  بوکمین  ریـشابط  مرگ  دـصکی  سپـس  دـیناشوجب ، میالم  هلعـش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اـههویمبآ و 
رد دوش . هدیشوج  رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن  دیناشوجب . رگید  هقیقد  هدرک و 10  دراو  هتسب ، یناتک 

. دینک لیم  ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی 

نوخ 1] راشف  دض  تبرش 

ص44 ج1 ؛  افش ؛  کیپ  هعومجم 
سرقن و نارامیب  میظنت و  ار  کـیروا  دیـسا  نوخ و  یبرچ  دـناشنیم . ورف  ار  شطع  ترارح و  دـیفم و  دـنق  نوخ و  راـشف  هب  ناـیالتبم  يا 
، رابکی بش  ره  لقا  دـح  نآ  مظنم  فرـصم  رب  تموادـم  لرتنک و  ار  راح  يرامیب  عون  ره  تسا . ناسرهرهب  ار  نوخ  تظلغ  تاتـسورپ و 

. دوشیم رمع  لوط  ضارما و  عیمج  عفد  ثعاب 
. ولیک رانا 2  بر  ولیک ، هدزنکمن 3  هدیشوجن و  یگناخ  هروغبآ 

45 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 
قشاق یلا 3  رابره 2  دینک . يرادـهگن  کنخ  ياج  رد  دـیناشوجب  هقیقد  میالم 10  هلعـش  يور  طولخم و  مه  اـب  ار  راـنا  بر  هروغبآ و 

. دشابیم ناکتسا  ات 3  کی  هنازور  نآ  هدش  قیقر  تبرش  فرصم  نازیم  دینک . لیم  هدرک  لح  بآ  ناکتسا  کی  رد  يروخاذغ 

( یلع وب  نوناق  زا   ) نارطق بارش 

درد ینورد ، ياههحرق  صغم )  ) هچیپلد اههدند و  ندمآ  درد  هب  درد و  هنیس  جالع  رد  تسا و  هنیس  هدننکمرن  شخبیمرگ و  بارـش  نیا 
نیا زا  دشاب  هتشادن  بت  هک  یطرـش  هب  دراد  نمزم  هنهک و  هفرـس  هک  یـسک  تسا . یبوخ  يوراد  رایـسب  نادهز  درد  و  هیر ، درد  اههدور ،

ناکت شزرل و  دـنکیم و  رامورات  ار  مکـش  گرزب  کچوک و  ياـهمرک  دـنکیم . تیوقت  ار  ناـسنا  شوه  ساـسحا و  دـبای . افـش  بارش 
. دوریم نیب  زا  یلک  هب  دریگیم و  مارآ  درد  دنناکچب  دنمدرد  شوگ  رد  ار  بارش  نیا  زا  هرطق  دنچ  رگا  دربیم . نیب  زا  ار  هدارایب 
دتفایم نایلغ  زا  بارش  ات  راذگب  نک و  طولخم  روگنا  بآ  لاقثم  اب 135  ار  نآ  زا  لاقثم   7 يوشب و 5 / یلومعم  نیریش  بآ  اب  ار  نارطق 

. دیآیمرب و 
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: رکذت
هب روبنز  هب  نداد  اذغ  رد  ناسنا  تلاخد  نودب  هک  تسا  یلسع  دارم  تسین . رازاب  رد  لوادتم  ياهلسع  تسا  هدش  هدرب  مان  لسع  زا  اجره 

. تسا هدمآ  راب 

یگدعاق درد  دض  هکاوف  تبرش 

: تایقرع
. هشیش عانعن 1  هشیش ، دیوش 6 

46 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 
: اههویمبآ

. مرگ هایس 500  روگنا  مرگ ، بیس 500  مرگ ، لیگران 750  لخاد  بآ 
: هیهت زرط 

دراو دوش  نیریش  هک  ياهزادنا  هب  دنق  ای  رکش و  ای  لسع و  يرادقم  سپس  دیناشوجب ، میالم  هلعش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اههویمبآ و 
. دیناشوجب رگید  هقیقد  هدرک و 10 

ات ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادـهگن  لاچخی  رد  دـیناشوجب . رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدـیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاـق  فصن 
. دینک لیم  رتشیب 

: مرگ دبک  تیوقت  هکاوف  تبرش 

: تایقرع
. هشیش کی  مادکره  زا  هشفنب  ای  رفولین  یمتخ ، لگ  زینشگ ، کشمدیب ، هرتهاش ، دیب ، ینساک ،

: اههویمبآ
. مرگ مادک 250  ره  زا  کشمت  هایس ، توت  توتهاش ، هزمسگ ، روگنا  توروفپیرگ ، لاقترپ ، رانا ،

: هیهت زرط 
دراو دوش  نیریش  هک  ياهزادنا  هب  دنق  ای  رکش و  ای  لسع و  يرادقم  سپس  دیناشوجب ، میالم  هلعش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اههویمبآ و 

. دیناشوجب رگید  هقیقد  هدرک و 10 
لیم ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی  رد  دـیناشوجب . رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدـیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن 

. دینک
47 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 

: درس دبک  تیوقت  هکاوف  تبرش 

: تایقرع
. هشیش کی  مادکره  زا  هلیلبنش  هیوبجنرداب ، یتوکاک ، عانعن ، ینساک ، سفرک ، هنایزار ،

: اههویمبآ
. مرگ مادکره 250  زا  لیگران  لخاد  بآ  سانانآ ، رانا ، روگنا ، بیس ، یبالگ ، هب ،
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: هیهت زرط 
دراو دوش  نیریش  هک  ياهزادنا  هب  دنق  ای  رکش و  ای  لسع و  يرادقم  سپس  دیناشوجب ، میالم  هلعش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اههویمبآ و 

. دیناشوجب رگید  هقیقد  هدرک و 10 
لیم ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی  رد  دـیناشوجب . رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدـیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن 

. دینک

ریهک دض  هکاوف  تبرش 

هدوب و دـیفم  رایـسب  تجهب  يرامیب  يارب  تسا . عفان  ار  يوارفـص  لاهـسا  هیفـصت و  ار  نوخ  هدرک و  كاپ  یعیبط  ریغ  يارفـص  زا  ار  دـبک 
. دزاسیم مارآ  ار  ناهد  تفآ 

: تایقرع
. هشیش کی  مادکره  زا  یمتخ  لگ  رفولین ، زینشگ ، دیب ، کشمدیب ، هرتهاش ، ینساک ،

: اههویمبآ
. مرگ مادکره 250  زا  ریشابط  نیریش ، ومیل  سانانآ ، کشمت ، هتفرگتسوپ ، يویک  هناودنه ، توروفپیرگ ، بیس ،

48 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 
: هیهت زرط 

دراو دوش  نیریش  هک  ياهزادنا  هب  دنق  ای  رکش و  ای  لسع و  يرادقم  سپس  دیناشوجب ، میالم  هلعش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اههویمبآ و 
. دیناشوجب رگید  هقیقد  هدرک و 10 

لیم ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی  رد  دـیناشوجب . رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدـیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن 
. دینک

نادمخت تسیک  دض  هکاوف  تبرش 

. دنکیم میظنت  ار  یگدعاق  ياههرود  هداد و  شهاک  ار  دویرپ  ياهدرد  عفان و  ار  محر  ناقفخ  هدرک ، كاپ  ار  لبهم  تاحشرت 
: تایقرع

. هشیش کی  مادکره  زا  نابزواگلگ  ای  سفرک  بادس ، هریز ، هروپلک ، هنزگ ، ناینز ، دیوش ،
: اههویمبآ

. مرگ مادکره 250  زا  لاقترپ  نیریش ، رانا  هایس ، توت  هب ، بیس ، روگنا ، جنرت ،
: هیهت زرط 

دراو دوش  نیریش  هک  ياهزادنا  هب  دنق  ای  رکش و  ای  لسع و  يرادقم  سپس  دیناشوجب ، میالم  هلعش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اههویمبآ و 
. دیناشوجب رگید  هقیقد  هدرک و 10 

لیم ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی  رد  دـیناشوجب . رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدـیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن 
. دینک

49 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 
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تیلوک دض  هکاوف  تبرش 

هدرک و ناربـج  روـتلا  اـبو و  دـننام  تخـس  ياهلاهـسا  رد  ار  یتفاـبنایم  هتفر  تسد  زا  بآ  عفاـن و  نـالاسگرزب  ناـکدوک و  لاهـسا  يارب 
. دشکیم ار  لاهسا  بورکیم 

: تایقرع
. هشیش کی  مادکره  زا  زبس  هریز  ای  راهب  هشیمه  هیوبجنرداب ، رانلگ ، هکم ، ياچ  دیوش ، رابجنا ، ای  كرینپ  دروم ،

: اههویمبآ
. مرگ مادک 250  ره  زا  هدیسرمک  يولامرخ  سران ، رانک  رانا ، يرکش ،)  ) يربیس یبالگ  بیس ، هب ،

: هیهت زرط 
دراو دوش  نیریش  هک  ياهزادنا  هب  دنق  ای  رکش و  ای  لسع و  يرادقم  سپس  دیناشوجب ، میالم  هلعش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اههویمبآ و 

. دیناشوجب رگید  هقیقد  هدرک و 10 
لیم ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی  رد  دـیناشوجب . رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدـیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن 

. دینک

یبالگ تبرش 

. دوش راخب  نآ  زا  یمین  ات  دیناشوجب  بآ  شدوخ  نزو  ربارب  اب 3  هدرک  ظفح  ار  دوخ  یشرت  زونه  هک  هدیسران  لاک و  ياهیبالگ  ولیک   3
هدـمآ و ماوق  هب  ات  دـیناشوجب  میالم  هلعـش  يور  ردـقنآ  دـینک و  هفاضا  نئمطم  بوخ و  هتفرگ  فک  لسع  ولیک  مین  دـینارذگب . یفاص  زا 

. دینک لیم  بآ  یمک  اب  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  دنچ  رابره  راب و  هنازور 3  تسا . هبیم  تبرش  دننام  نآ  صاوخ  دوش . ظیلغ 
50 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 

يدمحم لگ  بارش 

. ولیک  1 گربساک 5 / نودب  يدمحم  لگ  دزیریم  نوریب  ار  یبوطر  داوم  دنکیم و  يزاسکاپ  یبوخ  هب  ار  هدعم  دراد و  یلهسم  رثا 
. هشیش یندعم 7  بآ  هشیش ، بالگ 7 

بآ دـینک و  فاص  سپـس  دوش  راخب  نآ  موس  کی  هک  دـیناشوجب  میالم  هلعـش  يور  ردـقنآ  یندـعم  بآ  بالگ و  اب  ار  يدـمحم  لـگ 
راخب يرطب   2 ات 5 / دیناشوجب  طولخم  یندـعم  بآ  بالگ و  يرطب   2 گربساک و 5 / نودب  يدـمحم  لگ  ولیک   1 اب 5 / ار  هدمآ  تسدب 
لـسع ناکتـسا  کی  دنامب . نآ  موس  کی  ات  دیناشوجب  بالگ  یندـعمبآ و  ولیک   2 اب 5 / ار  يدـمحم  لگ  ولیک   1 رگید 5 / راـب  دوش و 
هجوت اب  دیریگرب . شتآ  زا  ندیشوج  هقیقد  دنچ  زا  سپ  دیزادنایب و  نآ  رد  هدرک  یخن  هسیک  کی  رد  ار  نیبجنرت  مرگ  هدرک و 50  هفاضا 

رد یلهسم  رثا  نوچ  دینک . هدافتسا  نآ  زا  دنک  راک  مکـش  راب  یلا 6  دودح 5  هنازور  هک  یلاهسا  داجیا  زاین و  رادقم  هب  نآ  یلهـسم  رثا  هب 
. دیآ تسدب  بولطم  هجیتن  ات  دییازفایب  نآ  رب  زاین  تروص  رد  دینک و  عورش  يروخاذغ  قشاق  کی  زا  تسا  توافتم  فلتخم  دارفا 

يرغال هکاوف  تبرش 

. دروآیم حالصا  هب  ار  دیئوریت  هدرک و  تیوقت  ار  ندب  هنیماتیو  یندعم و  داوم  يرغال  رب  هوالع 
: تایقرع
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. هشیش کی  مادک  ره  زا  ودرگ  گرب  شوجنزرم ، نارداموب ، نوتیز ، گرب  هروپلک ، هایس ، هریز  ناینز ،
51 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 

: اههویمبآ
. ناکتسا کی  شرتومیل  مرگ و  مادکره 250  زا  سانانآ ، يویک ، رانا ، شوخیم ، لاقترپ  یگنران ، تورفپیرگ ،

: هیهت زرط 
دراو دوش  نیریش  هک  ياهزادنا  هب  دنق  ای  رکش و  ای  لسع و  يرادقم  سپس  دیناشوجب ، میالم  هلعش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اههویمبآ و 

. دیناشوجب رگید  هقیقد  هدرک و 10 
لیم ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی  رد  دـیناشوجب . رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدـیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن 

. دینک

شرتومیل تبرش 

. مینکیم يرادهگن  کنخ  ياج  رد  هدروآ و  ماوق  هب  میالم  هلعـش  يور  رکـش  شدوخ  نزو  فصن  اب  ار  شرتومیل  بآ  هبیم  تبرـش  دننام 
دیفم و اقستسا  شطع  و  هینق ) ءوس   ) دبک ناطرس  همدقم  راح و  رگج  جالع  يارب  تسا . هبیم  تبرش  دننام  زورهنابش  رد  نآ  فرصم  رادقم 

. تساراد زین  ار  هبیم  تبرش  صاوخ 

( دردرس  ) نرگیم دض  هکاوف  تبرش 

: تایقرع
. هشیش کی  مادکره  زا  عانعن  هنوپ ، زینشگ ، ینساک ، یتوکاک ، هریز ، نابزواگلگ ،

: اههویمبآ
. مرگ مادکره 250  زا  هب  سانانآ ، لیگران ، لخاد  بآ  یبالگ ، نیریش ، لاقترپ  رانا ، بیس ،

52 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 
: هیهت زرط 

دراو دوش  نیریش  هک  ياهزادنا  هب  دنق  ای  رکش و  ای  لسع و  يرادقم  سپس  دیناشوجب ، میالم  هلعش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اههویمبآ و 
. دیناشوجب رگید  هقیقد  هدرک و 10 

لیم ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی  رد  دـیناشوجب . رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدـیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن 
. دینک

: رگید دردرس )  ) نرگیم دض  هکاوف  تبرش 

: تایقرع
. هشیش کی  مادکره  کشمدیب  بالگ ، نابزواگلگ ، یتوکاک ، هزرم ، هنوپ ، عانعن ،

: اههویمبآ
. مرگ مادکره 250  سانانآ  هبنا ، نیریش ، لاقترپ  لیگزا ، رانک ، روگنا ، بیس ،

: هیهت زرط 
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دراو دوش  نیریش  هک  ياهزادنا  هب  دنق  ای  رکش و  ای  لسع و  يرادقم  سپس  دیناشوجب ، میالم  هلعش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اههویمبآ و 
. دیناشوجب رگید  هقیقد  هدرک و 10 

لیم ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی  رد  دـیناشوجب . رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدـیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن 
. دینک

: رگید دردرس )  ) نرگیم دض  هکاوف  تبرش 

: تایقرع
. هشیش کی  مادکره  ینساک  هزرم ، ناینز ، زینشگ ، هشفنب ، هنوباب ، شوجنزرم ،

53 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 
: اههویمبآ

. مرگ مادک 250  ره  لاقترپ  ای  رانا  روگنا ، سانانآ ، هتسه ،) نودب   ) ربک هویم  بیس ، هبنا ، رانک ،
: هیهت زرط 

دراو دوش  نیریش  هک  ياهزادنا  هب  دنق  ای  رکش و  ای  لسع و  يرادقم  سپس  دیناشوجب ، میالم  هلعش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اههویمبآ و 
. دیناشوجب رگید  هقیقد  هدرک و 10 

لیم ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی  رد  دـیناشوجب . رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدـیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن 
. دینک

لصافم درد  دض  هکاوف  تبرش 

اـپ و قاـس  ندرک  خـی  وـناز ، درد  لـصافم  مرو  يارب  دربیم . نیب  زا  ار  رمک  تشپ و  تالـضع  درد  تـسا و  جـلاعم  ار  سا  ما . کـیتایس و 
ار مرو )  ) یمومع زیخ  دنکیم . لرتنک  ار  اهزورترآ  عاونا  هداد و  شهاک  ار  سرقن  درد  دیفم و  تسد  اپ و  ناتـشگنا  رد  یـسحیب  ساسحا 

. دهدیم شهاک 
: تایقرع

. هشیش کی  مادکره  زا  نشیوآ  نایبنیریش ، دیوش ، نارداموب ، هنزگ ، عانعن ، رتشراخ ،
: اههویمبآ

. مرگ مادکره 250  زا  بانع  هبنا ، لیگران ، لخاد  بآ  نیریش ، رانا  بیس ، سانانآ ، روگنا ،
: هیهت زرط 

دراو دوش  نیریش  هک  ياهزادنا  هب  دنق  ای  رکش و  ای  لسع و  يرادقم  سپس  دیناشوجب ، میالم  هلعش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اههویمبآ و 
. دیناشوجب رگید  هقیقد  هدرک و 10 
54 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 

لیم ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی  رد  دـیناشوجب . رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدـیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن 
. دینک

دروم بارش 
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هچراپ زا  دوش ، راخب  نآ  مشـش  کی  ات  دیناشوجب  ردقنآ  میالم  هلعـش  يور  هدـش  بوکمین  دروم  هناد  مرگ  اب 500  يرطب  دروم 21  قرع 
ظیلغ هدمآ و  ماوق  ات  دیناشوجب  میالم  هلعش  يور  دینک و  هفاضا  نآ  هب  یعیبط  الماک  هتفرگ  فک  لسع  ولیک   1 سپس 5 / دینارذگب . یفاص 

. دینک لوانت  هدرک  لح  هدش  درس  هدیشوج  بآ  ناکتسا  کی  رد  ار  نآ  زا  يرادقم  اذغ  ره  زا  لبق  ددرگ .
سپ هک  ار  ناوناب  ياهینیبهکل  يدایز و  ضیح  نوخ  تسا . دیفم  رایسب  تیلوک  هب  نایالتبم  فیعض و  ياههدعم  تیوقت  يارب  تبرـش  نیا 

لاهـسا و تیلوک و  هب  نایالتبم  دـننک . تموادـم  نآ  فرـصم  رب  هکنآ  طرـش  هب  دـنکیم  فرطرب  دـهدیم  رازآ  ناـنچمه  دویرپ  ماـمتا  زا 
وراد نیا  زا  یناریا  بط  صـصختم  يوس  زا  هدش  زیوجت  ياهوراد  ریاس  رانک  رد  ضیح  ماگنه  طرفم  يزیرنوخ  دویرپ و  زا  دعب  يزیرنوخ 

ار ندـب  یلک  روطب  تسا و  دـیفم  رایـسب  ندـب  ینوریب  ینورد و  ياهمخز  هنانز و  تاحـشرت  عفر  يارب  نآ  رب  هوـالع  دـننیبیم . عفن  رایـسب 
. دشخبیم ورین  هدرک  تیوقت 

هبیم تبرش 

ار رادراب  ياهمناخ  رایو  دشخبیم . ورین  ار  هظفاح  دنکیم و  تیوقت  ار  ءاعما  هدوب و  دیفم  عوهت  تلاح  عفر  لاحط و  هدعم و  تیوقت  يارب 
. دهدیم شهاک 

رد ددرگ . ظیلغ  هدـمآ و  ماوق  هب  ات  میناشوجیم  ردـقنآ  میالم  هلعـش  يور  هدرک  طولخم  رکـش  نآ  فصن  اب  میریگیم و  ار  هزات  هب  بآ 
رابره هدرک و  يرادهگن  کنخ  ياج 

55 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 
نآ رارکت  رابره و  يروخاذغ  قشاق  ات 3  يروخیاچ  قشاق  کی  زا  زور  رد  نآ  فرـصم  رادقم  مینکیم . لیم  بآ  یمک  اب  ار  نآ  زا  یمک 

. تسا دیفم  رایسب  دبک  هدعم و  ناطرس  هب  نایالتبم  رد  عوهت  تلاح  يارب  تسا . زور  رد  راب   3

سرقن دض  هکاوف  تبرش 

كاـپ دوـشیم  لـصافم  رد  بوـسر  ثعاـب  هک  یتـالوضف  زا  ار  نوـخ  دربیم و  نـیب  زا  ار  لـصافم  مرو  هداد و  شهاـک  ار  تالـضع  درد 
. دنکیم
: تایقرع

. هشیش کی  مادک  ره  زا  هلیلبنش  هنوراط ، هنایزار ، سفرک ، کساخراخ ، ای  رتشراخ  نارداموب ، هزرم ،
: اههویمبآ

. مرگ مادکره 250  زا  روگنا  هروغ ، زبسهجوگ ، توروفپیرگ ، لاقترپ ، یگنران ، یبالگ ،
: هیهت زرط 

دراو دوش  نیریش  هک  ياهزادنا  هب  دنق  ای  رکش و  ای  لسع و  يرادقم  سپس  دیناشوجب ، میالم  هلعش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اههویمبآ و 
. دیناشوجب رگید  هقیقد  هدرک و 10 

لیم ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی  رد  دـیناشوجب . رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدـیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن 
. دینک

رانا عانعن و  تبرش 

ءاقستسا و همدقم  هدعم و  جازم  ءوس  هب  نایالتبم  يارب  تسا و  هکسکس  عنام  عوهت و  تلاح  دض  ییاهتشامک و  فیعض و  ياههدعم  جالع 
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: تسا دیفم  طرفم  غورآ  خفن و  يدبک و  زوریس 
56 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 

زا دوش . راخب  نآ  ثلث  کی  ات  میناشوجیم  ردقنآ  عانعن  قرع  رتیل  اب 3  میالم  هلعش  يور  ولیک  نآ 9  یلخاد  هیپ  اب  ار  شرت  نیریش و  رانا 
میالم شتآ  يور  هدرک  طولخم  زمرق  رکـش  ولیک  مین  ای  نئمطم  بوخ و  هتفرگ  فک  لسع  ولیک  مین  اب  هدـنارذگ و  زیمت  ياهچراپ  یفاـص 

. ددرگ لوانت  بآ  اب  هدش  قیقر  ای  ظیلغ  تلاح  هب  شیبومک  ییاذغ  قشاق  ات 3  کی  زا  هنازور  ددرگ . ظیلغ  هدمآ و  ماوق  ات  میناشوجیم 

: نادازون هکاوف  تبرش 

توافت نیا  اب  دننک  هدافتـسا  نآ  زا  دـنناوتیم  دوشیم  زیوجت  نالاسگرزب  هکاوف  ياهتبرـش  هک  يدراوم  یمامت  رد  نالاسدرخ  نادازون و 
رتمک هام  زا 6  نادازون  يارب  الومعم  دـباییم . شهاک  زین  مهد  کی  ات  دوشیم و  رتمک  رتنییاـپ  نینـس  يارب  اهتبرـش  فرـصم  نازیم  هک 

توافت ددرگیم . هدافتسا  دیفس  یلومعم  رکش  زا  زمرق  رکش  هب  یـسرتسد  مدع  تروص  رد  زمرق و  رکـش  اب  لسع  ياجب  هکاوف  ياهتبرش 
هوالع ددرگیم و  هدافتسا  رکش  ندرک  دیفس  يارب  هناخراک  رد  هک  تسا  یعونصم  داوم  رد  هدش  هیفصت  یلومعم  رکـش  زمرق و  رکـش  نیب 

. دنکیم داجیا  یفنم  ضراوع  دیفم  ییاذغ  داوم  شهاک  رب 
. تسا دـیفم  رایـسب  یگدروخامرـس  بت و  زا  يریگـشیپ  ندـب و  جوسن  تیوـقت  ناـکدوک و  لـصافم  اهناوختـسا و  ماوـق  يارب  زمرق  رکش 

هکاوف ياهتبرـش  تسا  یفاکان  ردام  ریـش  ای  دـناهدش و  مورحم  ردام  ریـش  زا  یتلع  ره  هب  هک  ینادازون  يارب  یگهام  زا 6  لبق  ات  نیارباـنب 
دشاب هدش  فاص  هک  بوخ  نئمطم و  لسع  یگهام  زا 6  دعب  مینکیم . هدافتسا  زمرق  رکش  زا  لسع  ياجب  یلو  تسا  دیفم  بسانم و  رایسب 

ای لسع  زا  هدافتـسا  نیب  یگهام  زا 6  سپ  نیدلاو  دوشیم و  هتفرگ  راکب  اهتبرـش  ندرک  نیریـش  يارب  زمرق  رکـش  رانک  رد  مک  نازیم  هب 
: تسا بیترت  نیدب  فاص  لسع  هیهت  زرط  دنتسه . ریخم  ود  ره  ای  اهتبرش  ندرک  نیریش  يارب  زمرق  رکش 
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میهدیم رارق  میالم  هلعـش  يور  ار  مود  فرظ  هتـشاذگ و  دیاهتخیر  نآ  رد  بآ  هک  يرگید  فرظ  رد  یباعل  ای  یگنـس  فرظ  رد  ار  لسع 

فک رگید  هک  ینامز  ات  میزیریم  رود  هتفرگ و  بترم  هقالم  اب  ار  لسع  يور  هدش  داجیا  درز  فک  دوش و  غاد  میقتسم  ریغ  روطب  لسع  ات 
تسا رتکبس  رتفیطل و  فاص  لسع  دوشیم . هدیمان  فاص  لسع  یناریا  بط  رد  دنامیم  یقاب  هک  يزیچ  دیاین . دوجوب  لسع  يور  درز 

. دشابیم رتشیب  رتهب و  ناکدوک  نارامیب و  يارب  نآ  بذج  تیلباق  و 
همودق تشخریش و  ای  نیبجنرت  لیبق  زا  یبسانم  ياهوراد  اب  دیاب  ندمآ  ایند  هب  زا  سپ  نادازون  یناریا  یتنـس و  بط  هاگدید  ساسارب  نوچ 

رکـش اب  هارمه  ای  ییاهنت  هب  رگید  تانیلم  ای  تشخریـش  نیبجنرت و  اب  ار  نانآ  لاح  بسانم  هکاوف  ياهتبرـش  دنوش  يزاسکاپ  نآ  لاثما  و 
لاثما زینشگ و  قرع  دننام  یتابیکرت  دوریم . نیب  زا  شور  نیرتهب  اب  تعرس و  هب  زین  يدازون  ناقری  تروص  نیا  رد  دننکیم . نیریش  زمرق 

. دنکیم فرطرب  ار  ناقری  زور  الومعم 3  یهاتوک ، تدم  فرظ  ییاهنت  هب  ای  هکاوف و  ياهتبرش  اب  بیکرت  رد  نآ 
اب شور  نیا  هسیاقم  دـنکیم . نامرد  ار  يدازون  ناقری  الماک  نیبجنرت  تیتاپه و  دـض  هکاوف  تبرـش  اـب  هارمه  زین  زینـشگ  مخت  هدـناشوج 

. دزاسیم راکشآ  یبرغ  بط  هب  تبسن  ار  یمالسا  یناریا  بط  زایتما  یبوخب  تسا و  بلاج  رایسب  یبرغ  بط  ینامرد  شور 
ماگنه ندـش  هدامآ  ندیـشوج و  زا  سپ  تسا  مزال  دوش  ساـسحا  ناـکدوک  رد  نداد  تنیل  هب  زاـین  هک  یتروص  رد  نادازون  هکاوف  تبرش 

دوش رتدرس  تبرش  جازم  دیهاوخیم  هک  یتروص  رد  ددرگ . نیریـش  زمرق  رکـش  ای  تشخریـش  نیبجنرت ، اب  تسا  غاد  هکیلاحرد  فرـصم 
هب اهتبرـش  فرـصم  نازیم  تفای . دهاوخ  شیازفا  نآ  بت  دض  تیـصاخ  تروص  نیا  رد  دینک . لح  تبرـش  رد  دـیناوتیم  زین  ار  ریـشابط 

. تسا شیازفا  لباق  مود  کی  مراهچکی و  ات  نالاسگرزب  مهد  کی  زا  ناکدوک  نس  تبسن 
58 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 
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تیتاپه دض  هکاوف  تبرش 

ياهمرو تسا . جلاعم  يدبک ) زوریـس   ) ءاقـستسا همدقم  يارب  دـناشنیم . ار  شطع  هدرک و  هجلاعم  ار  راح  ضارما  هدرک ، هیفـصت  ار  نوخ 
. دنکیم نکاس  ار  سوپول  ریظن  ییاهيرامیب  رد  یباهتلا 

: تایقرع
. هشیش کی  مادکره  زا  یغایزاغ  زینشگ ، ناینز ، عانعن ، دیب ، هرتهاش ، ینساک ،

: اههویمبآ
. مرگ مادک 250  ره  زا  کشمت  رانا ، زبسهجوگ ، ولابلآ ، سالیگ ، شوخیم ، لاقترپ  توروفپیرگ ،

: هیهت زرط 
دراو دوش  نیریش  هک  ياهزادنا  هب  دنق  ای  رکش و  ای  لسع و  يرادقم  سپس  دیناشوجب ، میالم  هلعش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  اههویمبآ و 

. دیناشوجب رگید  هقیقد  هدرک و 10 
لیم ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی  رد  دـیناشوجب . رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدـیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن 

. دینک
: رکذت

هدرک و ادـج  مه  ار  توروفپیرگ  تشوگ  یلخاد  تسوپ  یجراخ  هتـسوپ  رب  هوالع  دوریم  راکب  توروفپیرگ  هک  یخـسن  ماـمت  رد  . 1
. دوش هتفرگ  نآ  یخلت  ات  دیزیرب ، رود 

تبرش زا  يرتمک  رادقم  اهتبسن  تیاعر  اب  تسین  نکمم  درس  ياج  رد  اهتبرش  نتشاد  هگن  ناکما  هک  یتروص  رد  اههخـسن  هیلک  رد  . 2
. ددرگ يریگولج  نآ  ندش  دساف  زا  ات  دینک ، هدامآ  ار 

59 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دینک هدافتسا  دیناوتیم  ربارب  ات 3  نازیم 2  هب  هخسن  رد  دوجوم  ياههویم  زا  اههویم  زا  یخرب  هب  یسرتسد  ناکما  مدع  تروص  رد  . 3

روبنز هب  نداد  اذغ  رد  ناسنا  تلاخد  نودب  هک  تسا  یلسع  دارم  تسین . رازاب  رد  لوادتم  ياهلسع  تسا  هدش  هدرب  مان  لسع  زا  اجره  . 4
. تسا هدمآ  راب  هب 

. دینک هدافتسا  تبرش  ندرک  نیریش  يارب  زمرق  رکش  ای  تابن  زا  دوبن  سرتسد  رد  یعیبط  لسع  وراد  ندرک  نیریش  يارب  هاگره  . 5
60 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 

اهتبرش باتک  هرخوم 

هراشا

ریغتیال لوصا  رب  هک  تسا  هیاپ  بط  نامه  ینامرد  هایگ  یناریا و  یتنـس  بط  ناشخرد  ياهيروآنف  يایحا  ياتـسار  رد  اهتبرـش  باـتک 
باتک ياهتنا  رد  کنیا  یلو  دشاب  راتفگشیپ  تسناوتیم  نیا  تسا . هدش  هتشاگن  ناهج  ام و  نیمزرس  روحمادخ  نهک  حلاص و  نادنمشناد 

هب یناریا  بط  رد  شناد  ملع و  رب  ار  تمکح  لقع و  يالیتسا  هتفرگ و  رارق  یعامتجا  ثحب  کی  نایم  رد  باتک  ياهتنا  ادـتبا و  اـت  هدـمآ 
. دراذگب شیامن 

تـسا نیا  بلطم  هدمآ و  رطاخ  هب  دبلطیم  هّللا  یلا  ریـس  ریـسم  رد  ار  شناد  هک  یبیبط  ره  كاپ  هنیـس  رد  شناد ، شیور  لیبس  رب  مه  نیا 
ریت یسب  هک  ام  زا  سپ  ات  مینک  راوتسا  ناتساب  نادنمشناد  تسدب  هداهن  انب  مکحتـسم  ياهنوتـس  هدولاش و  رب  ار  ینامتخاس  میهاوخیم  هک 
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. دنامب ناما  رد  نامز  بیسآ  زا  دوریم  دیآیم و  تشهبیدرا  هاميد و  و 
ینعم هب  یتنـس  بط  رب  هیکت  هک  منک  دزـشوگ  مهم  يراکذت  ناونع  هب  شناد  ملع و  ریـسم  ناهارمه  مدوخ و  يارب  ار  هتکن  نیا  مهاوخیم 

ار ملع  ياههلق  دنلب  ياهغیتس  هک  تسا  یهاگیاپ  زا  زاورپ  هکلب  تسین  ناینیـشیپ  تفرعم  شناد و  عیـسو  يایرد  رد  ندـنام  ییارگرجحت و 
تیار نآ  زا  رتالاب  مییازفایب و  یـسب  نانآ  كانبات  ياههشیدـنا  رب  دـیاب  تسا . هدرک  رپ  ار  شناد  ملع و  فرظ  دوخ  نامز  رد  دراد و  اپ  ریز 

رد اهراب  اهراب و  نالیغم  ياهراخ  دهاوخیم و  رایسب  ياهتدهاجم  هار  نیا  فده و  نیا  میروآرد . زازتها  هب  ار  ملع  هشیدنا و  تمکح و 
تذل نوچمه  نادنمدرد  جالع  رد  تیقفوم  تذل  یلو  دنکیم  شیرشیر  ار  ناسنا  لد  نادناعم ، ياهنابز  مخز  دـلخیم و  ناورهر  ياپ 

هب هک  لاح  درخیم . ناج  هب  ار  اهیتخـس  دزاسیم و  هناگیب  دوخ  زا  راوهناورپ  ار  ادیـش  قشاع  هک  تسا  يراگن  چـیپردچیپ  هرط  ندرک  زاب 
فوقو  فده  هار و  سدقت  يدنمشزرا و 

61 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 
هتشاد و هاگن  ظوفحم  مایا  دنزگ  زا  ار  شیوخ  ياهدروآ  تسد  میناوتب  هک  مینک  يرادساپ  شیوخ  ياههتفای  زا  نانچ  دیاب  دیدرگ  لصاح 

. میراپسب يدعب  ياهلسن  هب  صقن  بیعیب و 
. دنکیم راداو  رتشیب  يرایشوه  ربدت و  قمعت و  هب  ار  ناورهر  هک  تسا  ییاهماد  عناوم و  رجحت  ییارگبقع و  زا  يرود  تفرشیپ و  هار  رد 
ار یتنس  بط  دیاب  راچان  ملع  ناونع  تحت  تسا . برغ  زا  هناروکروک  ياهدیلقت  یگدزبرغ و  یگدز ، ملع  فوخم  ياهماد  نیا  زا  یکی 
میربـب و هاگـشناد  هب  دـعب  هدرک و  يدنبهتـسد  یبرغ  ياـهرایعم  اـب  مـینک و  شاهراـپهراپ  اـهیبرغ  لاـگنچ  دراـک و  اـب  میربـب و  خلـسم  هـب 

یکشزپ شناد  بحاص  ياهروشک  یموب  بط  نانچنآ  كانتشهد  رطخ  نیا  میهدب . نامناهوژپشناد  دروخ  هب  ار  ناگناگیب  ياهتشادرب 
دیاش دـیآیم و  باسح  هب  ناـمروشک  یموب  بط  ناراکردـناتسد  يارب  یندوشخباـن  یهاـنگ  نآ  زا  تلفغ  هک  دـنکیم  دـیدهت  ار  یتنس 

. دنشخبن یشیدنالهس  نیا  رطاخ  هب  ار  ام  زگره  یتآ  ياهلسن 
ام بط  هک  مینک  رواب  میروایب و  نامیا  هیاپ  بط  یتنـس و  بط  رکفت  تردـق  ییآراک و  هب  ادـتبا  دـیاب  هثداح  نیا  عوقو  زا  يریگـشیپ  يارب 

بتکم کی  تسا  نکمم  هنوگچ  دراد . یکشزپ  نوگانوگ  ياهشور  دروم  رد  قیقحت  يارب  ار  مزال  رازبا  تسا و  یبط  لماک  بتکم  کی 
زا یباـیزرا  قـیقحت و  ياـهشور  دروـم  رد  دراد  هتنچ  رد  ار  نادنمـشناد  شـالت  هبرجت و  زا  هلاـس  رازه  دـنچ  هقباـس  هـک  یکـشزپ  لـماک 

ياهرایعم هن  دریذپ  تروص  یبط  بتکم  نیمه  هاگدـید  اب  دـیاب  یبط  فلتخم  ياهشور  یبایزرا  سپ  دـشاب !؟ عالطایب  دـیدج  ياههتفای 
یلوصا رب  هک  هیاپ  بط  دروم  رد  اما  دشاب  دـیفم  راگزاس و  ناشدوخ  یملع  ياههتفای  عون  اب  نانآ  یبایـشزرا  تاصتخم  دـیاش  یبرغ . بط 

. ما يرامیب  راچد  یصخش  رگا  الثم  درک . هیکت  تسین  راوتسا  هیاپ  لوصا  رب  هک  یبرغ  یکشزپ  ياهرایعم  هب  ناوتیمن  تسا  راوتـسا  ریغتیال 
ياهیگدولآ  یفاضا و  طالخا  دیاب  راچان  هیاپ  بط  دشابیم  سا 
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یلـصا لحم  هب  ار  سا  ما . هدننکجالع  ياهوراد  دناوتب  ات  دنادرگزاب  یعیبط  تلاح  هب  ار  مغلب  ادوس و  ارفـص و  دنک و  عفد  ار  رامیب  یجازم 
ناوتیم هنوگچ  و  داد ؟ رارق  لیلحت  هیزجت و  دروم  ار  هناگراهچ  ياهجازم  ناوتیم  هنوگچ  یبرغ  بط  شیامزآ  هتوب  رد  دـناسرب . يرامیب 
ياهوراد همه  نیا  اعبط  تشاد  داقتعا  اهرایعم  نیا  هب  یبرغ  بط  رگا  دز . کحم  یبرغ  بط  رایعم  اب  ار  اـهوراد  ندوب  کـشخ  رت و  نازیم 

، یلـصف ياهتیـساسح  امزگا ، نرگیم ، دننام  ياهداس  ياهيرامیب  دوبن ! ناوتان  ردقنیا  اهيرامیب  جالع  رد  و  درکیمن ! دیلوت  ضراوعرپ 
یتنس بط  رد  رگید  دروم  اههد  سرقن و  بلعثلا ، ءاد  تیزونیس ، دیئتامور ، دیئترآ  مسیتامر ، اهزورترآ ، يدازون ، ناقری  ریهک ، وم ، شزیر 

اهنت هن  اهوراد  تخاس  هب  ناـنآ  شرگن  عون  رطاـخ  هب  اـهيرامیب  نیمه  یبرغ  بط  رد  یلو  دوشیم  ناـمرد  ضراوع  نودـب  تلوهـس و  هب 
کی دروآیم . دوجو  هب  جالعلا  بعص  ضارما  اسب  هچ  تدمزارد  رد  هتـشگ و  رگید  ياهيرامیب  هب  لیدبت  هکلب  دوشیمن  ياهشیر  نامرد 

ياـهوراد زیوـجت  اـب  دـشابیم ، یکــشزپ  تالــضعم  زا  یکی  هزورما  هـک  تروـص  شوـج  دـماجنایب . رتـهب  مـیهفت  هـب  دـیاش  هداـس  لاـثم 
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هلمج زا  ینوگانوگ  ضراوع  راچد  نایالتبم  هدوبن و  شخبتیاضر  هراومه  نآ  هجیتن  دـماجنایم و  لوط  هب  لاس  دـنچ  هاـگ  یکیتویبیتنآ 
ياههعومجم دـیاب  نیاربانب  دـندرگیم . رگید  لکـشم  اههد  شراخ و  امزگا و  هب  تسوپ  ندـش  دعتـسم  یکـشخ و  هبلغ  یمومع و  فعض 

رد رایسب  ياهنایز  هک  ارچ  دننک ، لمع  یتّنس  بط  دننام  یّبط  ّقفوم  ياههتشر  درط  اب  هنایارگراصحنا  هتـسب و  هریاد  کی  رد  دیابن  یکـشزپ 
رکفت زرط  نیا  زا  یـشان  رابنایز  تامادقا  زا  یکی  دـنیوگیم . ناگدز  برغ  برغ و  هک  تسا  يزیچ  نآ  طقف  طقف و  ملع  ییوگ  دراد . یپ 

راک ياهتنا  رد  هدش و  وربور  قیفوت  مدع  اب  هشیمه  هک  تسا  روشک  یموب  یتنـس و  بط  یهدناماس  يارب  یبرغ  بط  نیـصصختم  ندرامگ 
بط  نف  دیتاسا  ناگدننکدیلوت و  اب  نشخ  ياهدروخرب  هب 
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هب طلسم  نادنمشناد  باختنا  نامروشک  یموب  بط  یهدناماس  يارب  هار  نیرتهب  زین  نونکامه  دنوشیم . روآيور  روز  زا  هدافتـسا  یتنس و 

. دشابیم نشخ  ياهدروخرب  تمرح و  کته  زا  يرود  یتنس و  بط 
یقرت تفرـشیپ و  يروآوـن و  ره  اـب  هک  دزادـنایم  نویـسازیگنا  اـسیلک و  روآناـقفخ  يدادبتـسا و  متـسیس  داـی  هب  ار  ناـسنا  اـهشور  نیا 
تـسد زین  نادنمـشناد  مادعا  نتـشک و  هب  یتح  دـندناسریم و  رخآ  هب  ار  يدـعت  ملظ و  اسیلک  ذوفن  تحت  اههاگداد  دـندرکیم . تفلاخم 
ياجرب ییاپورا  ندمت  خـیرات  رد  ار  یگنن  هکل  دوخ  نامز  غباون  نیققحم و  يوربآ  ضرع و  نتخیر  تمرح و  کته  رب  هوالع  دـندزیم و 

. دنداهن
ياههتـشر يروآنف و  هک  منزیم  هرگ  مه  هب  باتک  نیا  شراـگن  اـب  بیترت  نیا  هب  ار  قوف  ثحب  ماهدز  ملق  ار  اهتبرـش  باـتک  هک  ـالاح 

ازناطرـس روآيرامیب و  ياههباشون  ياج  هب  ناوتیم  تسا و  رایـسب  تساـم  ناـمز  رد  ارجا  لـباق  هک  تسد  نیا  زا  یتنـس  بط  نوگاـنوگ 
نآ تاکرب  زا  درک و  عیاش  مدرم  نایم  رد  ار  دوشیم  حرطم  میرک  نآرق  هکاوف  هملک  زا  ماهلا  اب  هک  هکاوف  ياهتبرـش  عون  زا  ییاههباشون 

دنریگب رظن  رد  ار  تسا  دیفم  نارامیب  مدرم و  يارب  هچنآ  دنراذگب و  رانک  ار  اهییوگروز  اهيرظنگنت و  هک  نآ  طرـش  هب  دش . دـنمهرهب 
ار نانآ  رادرک  راتفر و  دیاب  میتسه  ص )  ) ربمایپ كاپ  ترتع  وریپ  هک  تهج  نآ  زا  ام  دیامنیم . حرطم  ار  داهنـشیپ  نیا  یـسک  هچ  هکنآ  هن 
اب یتح  زگره  ع )  ) دـمحم لآ  قداـص  عیـشت ، ناـهج  یگنهرف  ربـهر  میراذـگب . ارجا  هب  شیوخ  يداـم  یگدـنز  بساـنم  يوگلا  ناونع  هب 
رد ع )  ) اضر ترـضح  نایعیـش  متـشه  ماما  روطنیمه  دـندرکن و  هدافتـسا  یمارتحایب  یتح  دـیدهت و  روز و  شور  زا  دوخ  ناـمز  نادـحلم 

حرط قـیرط  زا  یناریا  ندـمت  گـنهرف و  نداد  ناـشن  اـیآ  دـندرک . هبلغ  شیوـخ  نیفلاـخم  رب  زور  موـلع  رب  هیکت  اـب  فـلتخم  ياـههرظانم 
يرترب  قوفت و  هک  یتنس  بط  ياهشور 

64 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 
نآ هک  میروآ  يور  يدحاو  هملک  يوسب  دییایب  سپ  تسین !؟ نیرفآراختفا  ناهج  یملع  لفاحم  رد  دراد  یبرغ  بط  هب  تبسن  يریگمشچ 

اتـسار نیا  رد  هناصلاخ  یـشالت  افـش  کـیپ  بتک  هعومجم  زا  اهتبرـش  باـتک  تسا و  ناراـمیب  لـجاع  يافـش  يارب  شـالت  دـحاو  هملک 
. تسا هدش  هیده  س )  ) يربک بنیز  البرک  هدیدجنر  سدقم  تحاس  هب  هک  دشابیم 

نایاپ 
65 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 

: رکذت

يارب تسا  رتـهب  اهنیریـشومیل  عاونا  زا  یخرب  یخلت  تلعب  دوشیم ، هدرب  راـکب  نآ  رد  نیریـشومیل  هک  یئاهتبرـش  هخـسن  دروـم  رد  - 1
. دینک نیزگیاج  ار  اههویمبآ  زا  رگید  یکی  نآ  ياجب  دینکن و  هدافتسا  خلت  نیریشومیل  زا  تبرش  هزم  ظفح 

. دسرب باصن  دح  هب  ات  دینک  نیزگیاج  دوجوم  دراوم  زا  دوبن  سرتسد  رد  هک  اههویمبآ  ای  تایقرع  دراوم  زا  کیره  یلک  روطب  - 2
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66 ص : ج1 ، افش ، کیپ  هعومجم 
: افش کیپ  هدش  رشتنم  بتک  زا  ياهعومجم 

ینامردنوخ  - 1
ینامردولاز  - 2

يزغم  یبلق و  ياههتکس  اهدردرس و  یعطق  نامرد  - 3
دبک شراوگ و  هاگتسد  ياهیرامیب  - 4

نانز  ياهيرامیب  - 5
یهایگ  ياهوراد  ضراوع  - 6

يزغم  ياهروموت  نامرد  - 7
( يدبکزوریس  ) اقستسا نامرد  - 8

هنقح  - 9
تشادهب  يریگشیپ و  نف  - 10

[2]

________________________________________

1388 ه.ش. مود ، پاچ : ناهفصا ، شهوژپ -  نوناک  دلج ، 12 افش ، کیپ  هعومجم  دمحم ، يوسوم ، [ 1]

1388 ه.ش. مود ، پاچ : ناهفصا ، شهوژپ -  نوناک  دلج ، 12 افش ، کیپ  هعومجم  دمحم ، يوسوم ، [ 2]

دلج 2

همانمیدقت

يو تیوک  ناردهماـج  همه  نارازه  يو  راـتفرگ  لد  اهدـص  تبل  نینوخ  قیقع  هوشع  رب  يو  نیگمرـش  ناراذـعلگ  تراـسخر ، لـگ  رب  يا 
زج ياهناهب  چـیه  تسین  ار  یتسه  تیوربا و  نیـشنهشوگ  تسا  ياهرط  یبوط  تشهب و  هک  يا  شوجوبنج  رد  ار  ناراـی  تقـشع  يـالص 

؛ تیوداج سگرن  روتسم  یتسه  زومر  يو  تیوب ، هفان  میمش  زا  تسا  ياهفیطل  یسیع  یسدق  سافنا  تیور و  لگ 
ام ناریو  لد  رب  یتخادنا و  یشقنشوخ  یناگدنز  بآ  رب  وت  هداتفوا و  باجح  رد  لجخ  يرپ  روح و  وت  يایح  زا  ام ، ناتف  ربلد  نیراگن  يا 

. یتخاس ناهنپ  یجنگ 
هقرغ دـیما  روش و  هب  لاصو  هوشع  رد  دریگب و  ار  رارقیب  لد  ماخ  یعمط  دزاونب  قوش  هب  ار  رطاخ  هدرپ  وت  دای  زا  ياهیاس  لاـیخ  رد  هاـگره 

. دزاس
دمحم يا  ادخ ، ربمایپ  يا 

:" هک يا  هار ، لیلد  يا  یجنم و  يا  رالاس ، دیـس و  يا  ریذـن ، ریـشب و  يا  روصنم ، رـصان و  يا  دوهـشم ، دـهاش و  يا  دومحم ، دـمحا و  يا 
ار تمایق  هیداب  ناگنشت  ات  تشاذگ  میهاوخ  مدق  رـشحم  كاخ  رب  وت  یّتما " یّتما "،" ياهدایرف " دیما  هب  ام  " كالفالا ، تقلخ  ام  كالول 

! یبایرد تروهط  ياهلالز  هب 
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وت دای  هب  هک  رـضاح  باتک  رد  ياهعومجم  میاهدروآ ، ترهم  رپ  ناماد  رب  نتخیوآ  گنهآ  هب  ریقح  دـنچره  ياهناـهب  زیوآتسد و  کـنیا 
. داب تکاپ  نامدود  وت و  رب  ناگتشرف  ادخ و  تاولص  وت و  دای  داب  كرابم  هتشگ و  نیذآ 

يوسوم  دمحم  دیس 
5 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 

بلاطم تسرهف 

هحفص  ناونع 
همانمیدقت 

بلاطم  تسرهف 
راتفگشیپ 9

تماجح 11 ینامردنوخ -
تماجح و 15 اب  نوخ  ءادها  يریگنوخ و  توافت 

تماجح 19 نامز 
ینامردنوخ 19 تماجح و  عنم  نامز 

درم 20 نز و  نیب  تماجح  توافت 
نآ 20 ینامرد  ریثأت  تماجح و 

یبلق 21 يزغم و  ياههتکس 
يدبک 21 ياهیتحاران 
يویلک 21 ياهيرامیب 

شراوگ 22 هاگتسد  هدعم و  لاحط ، ياهيرامیب 
جنرآ 22 وناز و  درد  نرگناک ، سرقن ، کیتایس ، زورترآ ،

یتسوپ 23 ياهيرامیب 
ییابیز 23 تماجح و 

هداوناخ 23 رد  یقلخجک  تماجح و 
حیرفت 23 تماجح و 

شزرو 23 ینامردنوخ و  تماجح و 
ناکدوک 24 رد  تماجح 

شوه 24 لقع و  تماجح و 
6 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 

24 رتاوگ )  ) دیئوریت
رس 25 ياهيرامیب 

یحور 25 ياهيرامیب 
ناطرس 25
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ضیح 26 سابتحا  تماجح و 
تسا 27 دیفم  اهنآ  رب  تماجح  هک  ییاهلحم 

تماجح 27 هب  زاین  مئالع 
نآ 29 دربراک  هوحن  ولاز و  تخانش 

ینامردولاز 33
ولاز 35 زا  هدافتسا  یلک  شور 

ولاز 38 مخز  تنوفع  نامرد  هخسن 
يدنبنامز 39 ولاز و  فرصم  نازیم 

هتکس 39 يرامیب  رد  ینامردولاز 
ینامردولاز 43 نوخراشف و 

ینامردولاز 43 دردرس و 
يوارفص و 44 عوهت  تلاح  ارفص ، هبلغ  ناقری ،

يویلک 45 ياهگنس 
ریساوب 45

کیتایس 46
هنشاپ 46 راخ 
وناز 46 درد 

اپ 47 یلخاد  تمسق  یتفس  اب  هارمه  دردوناز 
اپ 47 یسحیب  يدرس و 

سرقن 48
7 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 

کیروا 48 دیسا  نوخ و  دنق  نوخ ، یبرچ 
سیراو 48 يرامیب 

سا 48 ما .
ایراقناق 48 ای  نرگناک 

ءاخرتسا 49 يرامیب  جلف و 
اهكروک 49 اهلمد و 

ییابیز 50 ینامردولاز و 
امزگا 51

محر 51 ياهيرامیب  ضیح و  سابتحا 
52 دصف )  ) ینزگر

دنوشیم 55 هدز  رتشین  دصف  لمع  رد  هک  ییاهگر 
تسد 55 ياهگر 
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اپ 55 ياهگر 
55 کیتایس )  ) ءاسنلا قرع  گر 

نفاص 56
یبکر 56 دیرو 

اپ 56 هنشاپ  یبقع  گر 
رس 57 ياهگر 

مکش 58 ياهگر 
ولاز 59 دصف و  تماجح ، نایم  ياهسیاقم 

9 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 

: راتفگشیپ

رگید یماگ  نامروشک  یلم  ینامردهایگ  هیامرپ  بط  يایحا  ياتسار  رد  فلؤم  نیمه  ملق  هب  افش  کیپ  باتک  راشتنا  زا  سپ  رضاح  باتک 
. تسا سدقم  فده  نآ  زارحا  رد 

ثحب دروم  رتهدرتسگ  رگیدکی و  زا  لقتـسم  ازجم و  کنیا  دوب ، هدـش  يروآعمج  یلک  یلامجا و  تروصب  هک  افـش  کیپ  باتک  ثحابم 
تروص هب  ثحبم  ره  هکنآ  یکی  تسا  هجوت  دروـم  تهج  ود  زا  راـک  نیا  دـش . دـهاوخ  عـیزوت  رتـکچوک  ياهدـّلجم  رد  دریگیم و  رارق 

تقو هک  تسا  یناـسک  يارب  هدافتـسا  لـباق  هدوب و  رتکچوک  اهدـّلجم  هکنآ  رگید  دوشیم ، حرطم  رما  تاـیئزج  هب  هجوت  اـب  رتهدرتـسگ و 
ذغاک و ینارگ  ياسفناو  نیا  رد  هدوب و  اعبط  زین  دـلج  ره  هنیزه  دـنرادن و  روطق  ياهباتک  هعلاطم  يارب  یفاک  هلـصوح  هتـشاد و  يرتمک 

. دشابیم هفرص  اب  يداصتقا  ظاحل  زا  باتک ،
هک میاهدوبن  یعدم  هاگچیه  هتبلا  تسا . نامروشک  یتنـس  بط  زیمآراختفا  ياهتفرـشیپ  حرط  نامه  اهباتک  راشتنا  زا  فده  عومجم  رد 

دریگ رارق  یهایگ  بط  ناراکردناتسد  نیققحم و  دقن  دروم  اهباتک  رگا  میوشیم  لاحشوخ  هکلب  تسا ، لاکشا  هابتشا و  نودب  ام  راک 
مغریلع هک  ارچ  ددرگ . رتـشیب  هجوـت  يارب  ملع  نیا  ناگدـنهوژپ  ضیرحت  ثعاـب  یفرط  زا  دوـش و  هتفرگ  نآ  تالاکـشا  شیپ  زا  شیب  و 

دیاب مه  ملع  نیا  دشابیم . زاب  دشر  یلاعت و  يارب  هار  هدیسرن و  تسبنب  هب  بط  نیا  زگره  یتنس  بط  یهایگ و  بط  ریگمـشچ  تفرـشیپ 
ددرگ و لوحتم  دـناوتیم  یلاعت  هار  رد  یتح  دـنک . كاپ  شیوخ  هرهچ  زا  ار  ییارگرجحت  راـگنز  دـهد و  قیبطت  ار  دوخ  زور  طیارـش  اـب 

. تسا ریغتیال  یلوصا  ظاحل  زا  هچرگ  دریذپب ، ار  نیون  ياههویش  زا  يرایسب 
10 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 

نینچ رد  تسا ، رـشب  لامعا  هدـییاز  هک  ددرگ  قلخ  يدـیدج  ياـهيرامیب  اـسب  هچ  رـشب ، یگدـنز  رد  لوحت  رییغت و  ناـمز و  تشذـگ  اـب 
تاعالطا زا  هچنآ  درادرب . جالع  هار  رد  یمدق  دناوتیمن  زگره  دشاب ، هتشادن  ار  زور  طیارش  اب  قیبطت  یگدامآ  ملع  نیا  هچنانچ  یتیعـضو 

ینیـشام و یگدنز  تسا . هدوبن  حرطم  هاگچیه  هتـشذگ  رد  هک  تسا  يدـیدج  ياهيرامیب  قلخ  زورب و  رگناشن  دـیآیم  تسدـب  رابخا  و 
. تسا دیدج  ياهيرامیب  نامه  تاعیاض  نیا  زا  یتمسق  هک  هتشاد  یتاعیاض  دوخ  هب  دیدج  رصع  رد  يدام 

شالت شـشوک و  اب  دـناوتیم  تسا  راوتـسا  يوق  نقتم و  ياههیاپ  رب  یلوصا  ظاحل  زا  هکنیا  رطاخ  هب  یتنـس  یهاـیگ و  بط  میدـقتعم  اـم 
رد یهایگ  مولع  هب  هاگآ  نادنمشناد  دوش و  هدامآ  نآ  دشر  هنیمز  هکنآ  رب  طورشم  دبای  تسد  اهيرامیب  نیا  عطاق  نامرد  هب  نآ  نیققحم 

. دنریگ رارق  قیوشت  دروم  هار  نیا 
ربماـیپ یفرط  زا  و  تسا ، هتـشاد  اـهيرامیب  جـالع  رد  يدـیلک  شقن  هدوب و  هجوت  دروـم  رایـسب  یتنـس  بط  رد  یناـمردنوخ  هک  اـجنآ  زا 
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هداد و صاصتخا  نآ  هب  افش  کیپ  باتک  عیزوت  زا  سپ  ار  دلج  نیلوا  ام  دناهدوزفا ، نآ  تیمها  رب  رابرهگ  تاملک  اب  ص )  ) مالسا یمارگ 
. میهد هئارا  نارامیب  يافش  رد  زیچان  دنچره  یتمدخ  میناوتب  هک  میراودیما 

يوسوم  دمحم  دیس 
11 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 

تماجح ینامردنوخ -

هراشا

یتنـس یکـشزپ  راوتـسا  ناکرا  زا  یکی  یناریا و  بط  هاگدـید  زا  هژیوهب  یکـشزپ  ملع  رد  مهم  رایـسب  ثحابم  زا  تماجح  ینامردنوخ و 
هار ینامرد  ياههمانرب  هداد و  هولج  صقان  ار  ینامرد  ياههویـش  زا  يرایـسب  نآ  هب  یهجوتیب  هک  دومن  اعدا  ناوتیم  تأرج  هب  تساـم و 

. درک دهاوخن  یط  نآ  نودب  ار  لامک 
هجوت دیدرگ ، خیرات  نادنمشیدنا  همه  زومآ  هلئـسم  اما  تشونن ، طخ  تفرن و  بتکم  هب  هک  وا  مه  ناهج ، ناکـشزپ  نادنمـشناد و  دمآرس 
مرکا ربمایپ  يانعم  رپ  تاـملک  رگا  داـب . وا  رب  هراومه  دـنوادخ  ناـیاپیب  دورد  تاولـص و  هدرک ، بلج  یناـمردنوخ  هب  هنازوسلد  ار  رـشب 

ياههویـش رثکا  رد  دـیاب  امازلا  میاهدرکن . ادا  ار  بلطم  قح  مه  زاب  میـسیونب  ایند  یکـشزپ  ربتعم  تاسـسؤم  رد  رـس  رب  الط  بآ  اب  ار  (ص )
. دوش هتفرگ  راک  هب  شیوخ  ياج  رد  ددرگ و  هجوت  لمع  رد  تاملک  نیا  هب  ینامرد 

هلیسونیدب مینک و  زاغآ  ار  ینامردنوخ  ثحبم  دنمشزرا  نیریـش و  بلاطم  نیا  جرد  اب  دیهد  هزاجا  رابرهگ و  نانخـس  نیا  هب  دینک  هجوت 
: دناهدومرف مییامن . نیذآ  اهرویز  نیرتهب  هب  ار  ینامردنوخ  باتک 

." دنکفا كاخ  رب  ار  امش  دبلاک  نوخ  نایغط  دیراذگن  دینک و  تماجح  " 
12 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 

." تسا نوخ  شدرگ  متسیس  دوبهب  ثعاب  تماجح  " 
." تسا نتفر  مامح  ندرک و  هنقح 1 ] ینیب و  رد  وراد  ندیناکچ  ندرک ، تماجح  دنکیم  اوادم  ار  امش  هک  يزیچ  نیرتهب  " 

: دومرف و 
." دنکیم عفد  ار  اهيرامیب  دهدیم و  الج  ار  مشچ  تماجح ، تسا  یتداع  بوخ  " 

: دناهدومرف و 
." دنکیم مکحم  ار  لقع  ملاس و  ار  ندب  تماجح  " 

: دناهدومرف و 
." دوشیم هدیشک  وا  زا  يرامیب  زور  لوا  رد  هام  ره  هبنشجنپ  رخآ  رد  دنک  تماجح  سکره  " 

: دناهدومرف و 
." ندومن یق 2 ] ندرک و  هنقح  ندناکچ و  ینیب  رد  وراد  تماجح و  تسا : زیچ  دنچ  اود  " 

قیقحت ثحب و  ياج  هک  هدیدرگ  ناونع  یطیارش  هب  طونم  نآ  ماجنا  هدش و  یهن  هعمج  هبنشراهچ و  زور  رد  تماجح  تایاور  یـضعب  رد 
تحص و دروم  رد  مرتحم  ياملع  دیاب  تسا و  ع )  ) قداص ماما  رابرهگ  تاملک  زا  هک  یـسرکلا  ۀیآ  هقدص و  نداد  هلمج  زا  دراد . يرتشیب 

. دنهدب رظن  نآ  مقس 
: دناهدومرف و 
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." گرم رگم  تسا  يدرد  ره  ياود  تماجح  " 
13 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 

: دناهدومرف و 
." دنکیم دایز  ار  هظفاح  لقع و  تماجح  " 

: دناهدومرف و 
." دوشیم یشومارف  بجوم  رس  تشپ  يدوگ  رد  تماجح  " 

. دوش تماجح  اجنآ  رد  ات  هداد  ناشن  ص )  ) مرکا ربمایپ  هب  لیئربج  هک  ییاج 
ثعاب یفرط  زا  هدـش و  هدیـشک  تسوپ  تمـس  هب  اـههتخل  فیثک و  ياـهنوخ  اـت  دـنامیم  تسوپ  يور  شکداـب  یتدـم  ندز  غیت  زا  لـبق 

. دش دهاوخن  ساسحا  ياهظحالم  لباق  درد  ندروخ  غیت  ماگنه  هدش ، تسوپ  یسحیب 
: دناهدومرف و 

[3."] دردرس مشچ ، یکیرات  ناتشگنا ، رس  درد  صرب ، هروخ ، نونج ، تسا : درد  تفه  ءافش  رس  رد  تماجح  " 
نادنز رد  وا  هک  یلاح  رد  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ماما  رب  مدش  لخاد  تفگ : هک  هدش  تیاور  یقوق  رقع  بیعـش  زا  ای  هورع  یبا  زا  یفاک  رد 

. دوب تماجح  لاح  رد 
: دندومرف و 

[4."] دیشاب هدروخ  يزیچ  كدنا  هکنآ  رگم  دینکن  تماجح  اتشان  " 
14 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ینامردنوخ ملع  ثحبم و  نآ  زا  سپ  دیدرگ و  اطعا  نادنمـشیدنا  هب  ع )  ) نیموصعم همئا  و  ص )  ) ربمایپ طسوت  ینامردنوخ  جـنگ  دـیلک 
ثحب و دروم  دـناوتیم  کنیا  هک  تشاذـگ  ياج  رب  یمیظع  ياـهدروآتسد  تفر و  لاـمک  دـشر و  هب  ور  نادنمـشناد  ناوریپ و  طـسوت 

زورما یکـشزپ  ناهج  رد  ناملـسم  ناـیناریا  صوصخ  هب  ناناملـسم و  تاراـختفا  زا  یکی  ناونع  هب  هتفرگ و  رارق  رـضاح  لـسن  يریگهجیتن 
. ددرگ حرطم 

15 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 

یمالسا یناریا  بط  ینامردنوخ  تماجح و  اب  نوخ  ءادها  يریگنوخ و  توافت 

نیا توافت  یبرجت  یملع و  كرادم  هب  دانتـسا  اب  اقیقد و  دنلیام  ناگدنیوپ  هدوب و  مدرم  زا  يرایـسب  لاوئـس  دروم  قوف  ثحبم  هک  اجنآ  زا 
. مینکیم توعد  هنافصنم  یتواضق  هب  ار  نادنمشیدنا  میاهدرک و  تردابم  ثحب  نیا  حرط  هب  دننادب ، ار  هویش  ود 

ياهيوج رهن و  هناخدور ، هچایرد ، ایرد ، هلزنمهب  ناسنا  ندب  رد  اهگر  دنراد . هدـهعرب  ار  یناسنا  تایح  یـساسا  شقن  ندـب  رد  اهگر 
سپ نارادناج  ندب  رد  نوخ  دنکیم . تسیز  تعیبط  رد  هک  يدوجوم  ره  رد  تسا و  تعیبط  رد  تایح  هیام  بآ  دنتـسه . تعیبط  رد  بآ 

دیدهت دروم  تدش  هب  ار  ابیز  تعیبط  ینیـشام ، يایند  تالوضف  زا  رثأتم  مومـسم و  هدولآ و  ياهبآ  دیامنیم . افیا  ار  شقن  نامه  بآ  زا 
. دنکیم شودخم  ار  ناسنا  نارادناج و  ناروناج و  زا  يرایسب  تایح  نآ  زا  یشان  ياهیگدولآ  دنهدیم و  رارق 

داسف و راچد  دنتـسیایم ، زاب  تکرح  زا  طاـقن  یـضعب  رد  هک  ییاـهبآ  تعیبط  رد  ینیـشام ، یگدـنز  زا  یـشان  ياـهیگدولآ  رب  هوـالع 
. دندرگیم نوگانوگ  ياهيرامیب  راشتنا  ثعاب  دننکیم و  ادیپ  امن  وشن و  نآ  رد  كانرطخ  ياهبرکیم  زا  يرایسب  دنوشیم . یگدیدنگ 

ریاس هب  سپـس  ددرگیم و  زاغآ  اهيرامیب  داسف و  اـجنیا  زا  دوشیم ، تعیبط  رد  بآ  هباـشم  ياـهيراتفرگ  راـچد  اـم  دـبلاک  رد  زین  نوخ 
نوچمه تسا  داـیز  رایـسب  نآ  رد  تاـبوسر  دراد و  دـنک  یتـکرح  اـی  هدـنام و  دـکار  نآ  رد  نوخ  هک  طاـقن  نیا  دوـشیم . رـشتنم  طاـقن 
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رد اههکرب  نیا  دادعت  دنتسه . فلتخم  ددعتم و  تعیبط  رد  دکار  بآ  ياههکرب 
16 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 

رد هدرک و  طاقن  نیا  ییاسانـش  هب  مادـقا  ع )  ) نیموصعم همئا  ياهییاشگهار  ساسارب  ناریا  یهایگ  بط  دـسریم . دروم  اههد  هب  اـم  ندـب 
. دیامنیم هیلخت  ار  تابوسر  زا  رپ  ظیلغ و  هدیدنگ و  ياهنوخ  شکداب ، ولاز و  نتخادنا  ای  گر  ندز  اب  اجنآ 

مسج و طاشن  یتمالـس و  ثعاب  هدراذـگ و  ریثأت  ناسنا  ياهمادـنا  همه  رب  مومع  روط  هب  هک  يریگنوخ  اـی  تماـجح  رد  تمـسق  نیرتمهم 
ياهبل نایم  زا  ءایبنالا و  متاخ  ص )  ) مالـسا ربمایپ  طسوت  راـب  نیلوا  يریگنوخ  نیا  تسا . فتک  ود  ناـیم  زا  يریگنوخ  ددرگیم ، ناـج 

هب ص )  ) مرکا ربمایپ  هب  جارعم  بش  رد  کئالم  هک  دوب  ياهیدـه  دـیدرگ . رداـص  یتسه ، هناـهب  نآ  نامـسآ و  تفه  قوشعم  نآ  كراـبم 
. دنتسه فوئر  زوسلد و  شیوخ  تما  هب  تبسن  ردقچ  ام  ربمایپ  دنتسنادیم  هک  ارچ  دندرک  میدقت  مالسا  تما  هژیو  ياهفحت  ناونع 

یساره يریگنوخ  زا  دیابن  اههداوناخ  دش . انشآ  نآ  اب  یناوجون  نارود  زا  دیاب  نیاربانب  تساهيرامیب . زا  یساسا  يریگشیپ  کی  تماجح 
. دنروآ يور  نادب  دیاب  يریپ  یناوج و  نارود  رد  شیوخ  نادنزرف  دوخ و  یتمالس  نیمأت  يارب  هکلب  دنشاب  هتشاد 

. دـیزاسن مورحم  یهلا  تبهوم  نیا  زا  ار  دوخ  دـننکیم  حرطم  ار  تشادـهب  مدـع  هک  يدارفا  هیاپیب  هناضرغم و  ياهیـشارتهناهب  اب  زگره 
ای تماجح و  اب  یطابترا  تشامگ و  تمه  نآ  تیاعر  هب  اههنیمز  همه  رد  دیاب  هک  تسا  عورـشمان  دنـسپان و  يرما  تشادهب  تیاعر  مدـع 

داجیا ثعاب  دوشن  تیاعر  تشادـهب  يریگنوخ  ماـگنه  زین  نوخ  لاـقتنا  ناـمزاس  اـی  اهناتـسرامیب  رد  رگا  درادـن . ییاـهنت  هب  نوخ  ءادـها 
. دوشیم نارگید  هب  كانرطخ  ياهسوریو  بورکیم  لاقتنا  يرامیب و 

ود غیت  کی  زا  زگره  میاهدرک  قیقحت  ام  هک  اجنآ  ات  دراد و  رارق  تماجح  نالماع  همه  هجوت  دروم  تشادـهب  تیاعر  کـنیا  هناتخبـشوخ 
سپ  ولاز  کی  دوشیمن و  هدافتسا  راب 

17 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 
دصرددص يزاسکاپ  زا  لبق  لماک و  روط  هب  ندش  ینوفع  دض  زا  لبق  تماجح  لیاسو  زگره  دش . دهاوخن  فرـصم  هرابود  يریگنوخ  زا 

. دش دهاوخن  هدافتسا 
رامیب روضح  رد  فرصم  راب  کی  زا  سپ  دوشیم و  هدافتسا  فرـصم  راب  کی  ياهناویل  زا  هناتخبـشوخ  يریگنوخ  زکارم  زا  يرایـسب  رد 

. دریگیم ياج  هبورکاخ  لطس  نورد 
نوـخ ءادـها  تماـجح و  هویـش  ود  نیب  يریگنوـخ  تواـفت  هب  ندیـسر  تامدـقم  نیا  حرط  زا  فدـه  میدـش ، رود  یلـصا  ثـحب  زا  یمک 

. دشاب هدش  راکشآ  هلصاف  نیا  يدودح  ات  اجنیا  ات  دیاش  دشابیم ،
نآ هیفصت  هب  رداق  یعفد  ياههاگتسد  ندب و  هدننکهیفصت  ياهمادنا  هدش و  فیثک  نوخ  هک  تسا  ییاهلحم  زا  يریگنوخ  تماجح  ینعی 
زا ار  ندـب  فیثک  نوخ  ندرک  جراخ  ندز و  گر  اب  هتفاتـش  شیوخ  ندـب  یلخاد  ياههاگتـسد  کمک  هب  ریبدـتاب  ناسنا  نیاربانب  دنتـسین .

لولس اهدرایلیم  هیذغت  ییاریذپ و  يارب  ار  فیثک  نوخ  هدولآ و  ياذغ  ندب  ياهگر  هک  دوشیم  نآ  زا  عنام  دنکیم و  كاپ  اهیگدولآ 
. دنیامن عیزوت  ناسنا  هدنز 

دنتسم نانچنآ  لالدتسا ، نیا  دراد . یـشحاف  رایـسب  توافت  ندب  هدیدنگ  ياههکرب  زا  يریگنوخ  اب  تسد ، دعاس  زا  نوخ  نتفرگ  نیاربانب 
ياج نیارباـنب  دـنهاگآ . نآ  زا  دنتـسه  ناملـسم  یناریا  داژن  هژیو  كاردا  مهف و  روعـش و  ياراد  هک  یناـسک  همه  مدرم و  مومع  هک  تسا 

هب هنافسأتم  روشک ، زا  جراخ  ياههاگشناد  زا  صصخت  قوف  روسفورپ و  قارطمطرپ  ناونع  اب  یسک  میونـشیم  هاگ  هک  تسا  بجعت  یـسب 
هچ يریگنوخ  هک  دنکیم  لاوئس  وا  دننک . تسد  قیرط  زا  نوخ  ءادها  يریگنوخ و  هب  تردابم  تماجح  ياج  هب  هک  دنکیم  هیصوت  مدرم 

! تسین تسد  زا  يریگنوخ  تماجح و  نیب  یقرف  سپ  تسا  يراج  نوخ  ندب  ياج  همه  رد  دراد ؟ يریگنوخ  اب  یقرف 
18 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 
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ناسآ اهناسنا  نیرتشیدـناهداس  يارب  بلطم  نیا  مهف  هک  ارچ  دریگیم  تروص  هناـضرغم  اـهرظن  راـهظا  هنوگنیا  هک  مینکیم  روصت  اـم 
؟! دراد ار  ایند  ربتعم  ياههاگشناد  رد  لیصحت  ياعدا  هک  یسک  هب  دسر  هچ  تسا 

تماجح هدنهدنوخ  یتمالس  يارب  اما  ددرگیم . دییأت  دوخ  ياج  رد  تسا و  هناتسودناسنا  هدیدنسپ و  رایـسب  نارگید  هب  نوخ  ءادها  هتبلا 
! نوخ ءادها  هن  تسا ، زاسهراچ 

يزورما نردم  ياهامیپاوه  اب  ندرک  رفـس  دننام  فدـه  هب  ندیـسر  يارب  نوخ  ءادـها  هب  تبـسن  یتمالـس  نیمأت  ظاحل  زا  ندرک  تماجح 
. هکشرد هب  تبسن  تسا 

نینچ دـینکیم و  زاورپ  دـصقم  يوس  هب  یتعرـس  ياهامیپاوه  نیرتعیرـس  اب  ییوگ  یملع  حیحـص و  روطب  مه  نآ  ندرک  تماجح  اب  امش 
. دومن دیهاوخ  هدهاشم  ار  نآ  بولطم  تارثا  تعاس  دنچ  فرظ  هک  تسا 

. سب میتخادرپ و  نودرگ  هام  ات  نم  هام  تارثا  نایم  ياهسیاقم  هب  اهنت  مینکیمن ، یفن  ار  تسد  زا  يریگنوخ  هرابکی  هب  ام  هک  دینک  هجوت 
نیا رد  دناهتشاذگ ، شیامن  هب  ار  دوخ  يالاو  روعش  یلم  یعامتجا و  ياههنحـص  همه  رد  هک  روطنامه  نامروشک  رایـشه  مدرم  میراودیما 

ياـهيرامیب ناطرـس ، هتکـس ، دـننام  یکاـنرطخ  ياـهيرامیب  زا  ناـمروشک  رد  تماـجح  جاور  اـب  هتـشاد و  ار  تواـضق  نیرتهب  زین  دروم 
هب روشک  يزاینیب  ثعاب  یفرط  زا  دـنروآ و  لـمع  هب  يریگـشیپ  رگید  زادـناربنامناخ  يراـمیب  اـههد  و  دـیئوریت ، ریـساوب ، زدـیا ، ینوفع ،

. دنوش ییایمیش  ياهوراد  دح  زا  شیب  تادراو 
19 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 

تماجح نامز 

رزج و ثعاب  هک  روطنامه  دوشیم . ندب  رد  طالخا  کیرحت  ثعاب  هدمآ و  الاب  هام  هک  تسا  هام  ره  طساوا  ندرک  تماجح  نامز  نیرتهب 
. دوشیم یتاکیرحت  ثعاب  زین  ناسنا  نوخ  ندب و  رد  ددرگیم ، اهایرد  رد  دم 

هتسخ دایز  ندب  یفرط  زا  تسا و  یلاخ  هن  ریس و  دایز  هن  مکش  هک  تسا  رهظ  زا  دعب  یلا 3  تعاس 2  زور  لوط  رد  تماجح  نامز  نیرتهب 
. دشابیمن

. دنک تماجح  تعاس  کی  زا  دعب  سپس  دورب ، مامح  هب  تماجح  زا  لبق  دراد ، ظیلغ  نوخ  یسک  رگا 
زا مدرم  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  يارب  تماجح  لصف  نیا  رد  نوخ . نایلغ  نوخ و  شـشوج  نامز  تسا . راهب  تماجح  لصف  نیرتبساـنم 

دیفم رایـسب  نآ  رد  تماجح  دراد و  يدایز  تیمها  مه  نآ  هک  تسا  زیئاپ  لصف  نآ  زا  سپ  تسا . رثؤم  دیفم و  دـنملاس  ات  هتفرگ  ناوجون 
. تسا

ندب زاین  نازیم  هب  تماجح  ترورـض  یلک  روط  هب  هتبلا  تسا . زیئاپ  زا  سپ  نآ  ریثأت  هجرد  اما  تسا ، دیفم  تماجح  لاس  رگید  لوصف  رد 
هب کشزپ  زیوجت  اب  دنتـسه  طرفم  نوخ  هبلغ  راچد  هک  يدارفا  رد  تسا و  هدـش  هیـصوت  هام  ره  رد  تماـجح  هک  اـجنآ  اـت  تسا  تواـفتم 

. دوشیم هیصوت  تماجح  يرارطضا  تلاح  عفر  ات  راب  کی  زور  ره 15  هلصاف 

ینامردنوخ تماجح و  عنم  نامز 

گنردیب دیاب  ینامز  ره  رد  دش ، هداد  يرارطضا  يروف و  صیخشت  رگا  هک  ینعم  نیا  هب  درادن . دوجو  تماجح  نامز  دروم  رد  یلک  عنم 
. دهرب رطخ  زا  رامیب  ات  دوش  تماجح 

ینثتـسم دنتـسین  هزور  نتفرگ  هب  رداق  هک  يدارفا  دروم  رد  هدـعاق  نیا  دـینک  تماجح  هب  تردابم  بش  زاین  تروص  رد  ناضمر  هام  رد  اما 
. تسا
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20 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 
ندرک تماجح  زا  تسا  رتهب  دـنراد  ندـیزو  درـس  ياهداب  دـیدش و  امرـس  هک  يد  هام  رد  دـیدش و  ناروک  امرـس و  داب و  نافوط و  ماگنه 

. تسا نینچ  زین  طرفم  فعض  دیدش و  ینوخمک  رد  دشاب . هتشاد  ترورض  هکنآ  رگم  دوش  يراددوخ 

درم نز و  نیب  تماجح  توافت 

هب هک  مییوگب  دـیاب  هکلب  دنتـسه  ینثتـسم  رما  نیا  زا  اهمناخ  هک  تسین  ینعم  نادـب  نیا  اما  هدـش  هیـصوت  نایاقآ  دروم  رد  رتشیب  تماـجح 
يریگشیپ و نیا  دیاوف  زا  دیاب  زین  مرتحم  ناوناب  سپ  تسا . هدش  يرتارف  هیصوت  روکذ  دروم  رد  یمسج ، ظاحل  زا  نایاقآ  رتشیب  زاین  رطاخ 

. دنوشن لفاغ  نآ  مهم  ینامرد  تارثا 
، موربیف لبهم ، تاحشرت  نادمخت ، تسیک  لیبق  زا  یتالکـشم  مظنمان و  ياهدویرپ  یگنانز ، لئاسم  ظاحل  زا  هک  ییاهمناخ  رگید  يوس  زا 

نامرد اب  هارمه  تسا  مزال  دنتـسه  جنر  رد  هریغ  نوخراشف و  ریـساوب و  نادـهز و  شزوس  شراخ و  دویرپ ، ماگنه  رد  مکـش  ریز  ياهدرد 
. دنیامن تماجح  هب  تردابم  يرامیب  نیا  لماک 

دننام زین  دـناهدرک  نادـهز  نتـشادرب  يارب  یحارج  لمع  هب  ترداـبم  یللع  هب  هک  ییاـهنآ  دنـسریم و  یگـسئای  نارود  هب  هک  ییاـهمناخ 
. دنروآ لمع  هب  يریگشیپ  ندب  رد  دساف  نوخ  عمجت  زا  تماجح  هلیسوب  دیاب  نایاقآ 

ینامردنوخ و هلیسوب  دیاب  نآ  بسانتمان  درکراک  ای  نادقف و  نیاربانب  دراد ، اهیگدولآ  زا  نوخ  هیفصت  رد  یـساسا  شقن  اهمناخ  نادهز 
. ددرگ ناربج  تماجح 

نآ ینامرد  ریثأت  تماجح و 

هراشا

ثحبم و نیا  حیضوت  هب  کنیا  دنکیم . ینایاش  کمک  اهنآ  جالع  نینچمه  اهيرامیب و  زا  يریگشیپ  هب  اهینامردنوخ  ریاس  تماجح و 
هدافتسا  هوحن  اهيرامیب و  رکذ 

21 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 
لوصف رد  هّللا  ءاش  نا  رگید  دراوم  رد  تسا و  فتک  ود  نیب  زا  تماـجح  هب  اـم  هراـشا  اـجنیا  رد  میزادرپیم . یناـمردنوخ  تماـجح و  زا 

. میهدیم حیضوت  يدعب 

یبلق يزغم و  ياههتکس 

داجیا بلق  هب  یهتنم  ياهگر  ای  بلق و  رنورک  قورع  ای  زغم  ياهگریوم  رد  قورع  دادـسنا  نوخ و  هتخل  زا  هک  يزغم  یبلق و  ياههتکس 
. دنکیم کمک  نآ  جالع  هب  زین  اهيرامیب  نیا  زورب  سپ  هدش و  يریگشیپ  تماجح و  اب  دوشیم ،

نیا دش و  دـنهاوخن  هتکـس  يرامیب  راچد  هاگچـیه  دـنیامن ، قیوشت  تماجح  هب  ار  دوخ  نادـنزرف  یناوجون  زا  مرتحم  ياههداوناخ  هچنانچ 
نارگید کمک  جاتحم  هدش و  ریگنیمز  يریپ  نارود  رد  دنهاوخیمن  هک  نانآ  سپ  دراد ، همادا  یلاسنهک  یلاسنایم و  نینس  رد  يریگشیپ 

. دننک یط  یتمالس  اب  ار  يریپ  نارود  دنریگب و  کمک  تماجح  زا  دنوش ، یگدنز  همادا  يارب 

يدبک ياهیتحاران 
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زا دـبک ، هب  طوبرم  رگید  يراـمیب  اـههد  يدـبک و  ياـهمرو  تسوـبی ، ناـقری ، ارفـص ، هسیک  گنـس  دـبک ، عمـشت  يدـبک ، قورع  دادـسنا 
. دراد يرثؤم  شقن  اهنآ  جالع  ای  يریگشیپ  رد  تماجح  هک  دنتسه  ییاهيرامیب 

يویلک ياهيرامیب 

نوصم زاسگنـس  لماوع  زا  نوخ  هیفـصت  لیلد  هب  هیلک  گنـس  ياهيرامیب  هب  ندش  راچد  زا  دـنراد  تماجح  ماجنا  هب  تداع  هک  يدارفا 
ریثأت هب  کمک  رب  هوالع  دنریگب و  کمک  تماجح  زا  ییوراد  هجلاعم  رب  هوالع  دنشابیم  هیلک  گنـس  راچد  هک  زین  يدارفا  دنام . دنهاوخ 

. دنروآ لمع  هب  يریگولج  زین  يدعب  ياهگنس  داجیا  زا  نکشگنس ، یهایگ  ياهوراد  یشخب 
22 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 

شراوگ هاگتسد  هدعم و  لاحط ، ياهيرامیب 

نوخ هبلغ  اب  هک  ییاهيرامیب  صوصخ  هب  جالع  رد  هچ  يریگـشیپ و  رد  هچ  دراد . شخبافـش  عطاق و  رثا  لاحط  ياهيرامیب  رد  تماجح 
نیا جـالع  رد  هتبلا  تسا . هدور  ياـهتیلوک  ندرک و  شرت  خـفن ، هدـعم ، درد  همـضاه ، ءوس  عفاد  تماـجح  دـشاب . هارمه  يوـمد  جازم  و 

. دوش زیوجت  رگید  ياهوراد  اب  هارمه  دیاب  تماجح  اهيرامیب 
ياهيرامیب زا  یکی  ریـساوب  دـنکیم . افیا  یمهم  شقن  يریگـشیپ  رب  هوالع  يریگنوخ  تماجح و  نآ  عفر  هب  کمک  ریـساوب و  نامرد  رد 

روط هب  ندب  هک  تسا  یعافد  شور  کی  ریساوب  دنکیم . هجوت  رما  نیا  هب  رتمک  زورما  یکشزپ  هنافـسأتم  هک  تسا  نوخ  یفیثک  زا  یـشان 
. دهدیم ماجنا  دوخ  زا  دساف  نوخ  عفد  يارب  هاگآدوخان 

هابتـشا اطخ و  کی  نآ ، عفر  يارب  مادـقا  نوخ و  یفیثک  هب  هجوت  نودـب  یحارج  لمع  هلمج  زا  هلیـسو  ره  هب  ریـساوب  نوخ  نتـسب  نیاربانب 
یکانرطخ ياهيرامیب  داجیا  ثعاب  اسب  هچ  هدش و  اهمادـنا  ریاس  یهار  دوشیم ، عفد  ریـساوب  هار  زا  هک  فیثک  نوخ  هک  ارچ  تسا . زرحم 

. دوشیم وریغ  ناطرس و  هتکس و  نوچمه 

جنرآ وناز و  درد  نرگناک ، سرقن ، کیتایس ، زورترآ ،

فتک ود  نیب  تماجح  نامه  روظنم  دراد . ییازـسب  ریثأـت  زین  اـهنآ  جـالع  رد  قوف ، ياـهيرامیب  زورب  رد  يریگـشیپ  رب  هوـالع  تماـجح 
ياـهشخب رد  هک  درک  دـهاوخ  اـفیا  يرتـمهم  شقن  قوف  ياـهيرامیب  جـالع  رد  رگید  عون  ياـهینامرد  نوخ  اـهتماجح و  هتبلا  تسا .

تماجح دشخبیم . دوبهب  ار  سرقن  دوشیم و  کیتایس  درد  نتفر  نایم  زا  ثعاب  اپ  كزوق  رب  تماجح  دش . دهاوخ  هداد  حیـضوت  هطوبرم 
. تسا نآ  درد  کیتایس و  عفار  لفکا )  ) نیرس رب 

23 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 

یتسوپ ياهيرامیب 

هب تروص  رگید  ضارما  تسوپ و  هدننکـش  ياهرایـش  ندـش و  هتـسوپهتسوپ  تسوپ ، تماخـض  كورچ و  یگریت و  تروص ، ياهشوج 
ترودـک گنر ، ياهوهق  ياـههکل  كروک ، اـمزگا و  برج ، دوشیم . جـالع  هارمه  ياـهوراد  طـسوت  هتفاـی و  شهاـک  تماـجح  هلیـسو 

. دش دهاوخ  جالع  لماک  روطب  رگید  دراوم  يرایسب  ریهک و  تسوپ ،
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ییابیز تماجح و 

عوضوم نیا  هب  ناـیاقآ  زا  رتـشیب  هک  اـهمناخ  دوشیم . تسوپ  یباداـش  ییاـبیز و  ثعاـب  فلتخم  ياـهشور  اـب  یناـمردنوخ  تماـجح و 
. دنشخب موادت  ار  دوخ  توارط  ییابیز و  دننک و  هدافتسا  ینامردنوخ  زا  یشیارآ  داوم  دامپ و  مرک و  ياج  هب  تسا  رتهب  دنهدیم  تیمها 

هداوناخ رد  یقلخجک  تماجح و 

ریاس رانک  رد  ار  تماجح  دیـشیدنایب و  نوخ  هبلغ  ندـش و  فیثک  هب  ادـتبا  تفای  شیازفا  هناخ  رد  نز  اـی  درم  يوس  زا  یقلخجـک  هاـگره 
. دیهد رارق  هجوت  دروم  یلوصا  ینامرد  ناونعب  اهنامرد 

حیرفت تماجح و 

ار باصعا  دنکیم و  يریگشیپ  یگدرـسفا  يدیماان و  سأی و  زا  تماجح  تسا . ناج  مسج و  یباداش  یلدهدنز و  طاشن و  ثعاب  تماجح 
. دنکیم دایز  ار  تعاجش  دهدیم و  شهاک  ار  هرهلد  بارطضا و  مارآ و  ار  باوخ  دیامنیم . تیوقت 

شزرو ینامردنوخ و  تماجح و 

هژیوب درک . دـهاوخن  زاینیب  ینامردنوخ  تماجح و  زا  ار  اهنآ  نآ ، دـئاوف  همه  اب  شزرو  هک  دـننک  هجوت  دنتـسه  راکـشزرو  هک  يدارفا 
ياهشزرو  نتشاذگ  رانک  زا  سپ 

24 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 
یبلق و ياههتکس  ینوخ و  ياهيرامیب  عاونا  راچد  دننکن  هدافتسا  ینامردنوخ  زا  هچنانچ  یناولهپ  ینامرهق و  نیدایم  زا  يرود  نیگنس و 

. دش دنهاوخ  يدبک  ياهیتحاران  يزغم و 

ناکدوک رد  تماجح 

هغبان شوه و  اب  ناکدوک  تیبرت  تسا . دیفم  لفط  تمالس  نیمأت  يریگشیپ و  ناونعب  تماجح  یگراوخریـش  نارود  رد  یتح  ناکدوک  رد 
نیا ياهراک  هار  زا  یکی  یکدوک  نامز  زا  تماجح  دوش . يزیرهمانرب  دلوت  زا  دعب  سپـس  یگلماح و  نارود  هفطن و  دیلوت  زا  لبق  زا  دـیاب 

. دشابیم فده 
. تسا یمالسا  تایاور  دییأت  دروم  لافطا  رد  تماجح 

شوه لقع و  تماجح و 

ریگارف و هکنآ  طرـش  هب  دزاسیم ، مهارف  ار  روشک  کی  گنهرف  يالتعا  هنیمز  تسا و  لقع  شوه و  شیازفا  بجوم  دـیدرتیب  تماـجح 
ص)  ) مرکا ربمایپ  طسوت  هک  یهلا  هیدـه  نیا  زا  ملع  لها  همه  روکنک و  ناـبلطواد  نایوجـشناد و  ناگدنـسیون  ناـققحم ، دوش . یناـگمه 

. دننکن تلفغ  تسا  هدش  هدروآ  رشب  داحآ  همه  ناناملسم و  يارب 

( رتاوگ  ) دیئوریت

هب ور  هتفای و  ریگمشچ  شهاک  حوضو  هب  تماجح  قیرط  زا  نآ  زا  یـشان  بلق  شپت  هدوب و  هارمه  نوخ  هبلغ  اب  هک  يدیئوریت  ياهيرامیب 
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. دراد یگتسب  یناریا  بط  کشزپ  صیخشت  هب  نامرد  هوحن  دوب و  دهاوخ  رترثؤم  تماجح  اب  هارمه  یهایگ  ياهوراد  تفر . دهاوخ  جالع 
25 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 

رس ياهيرامیب 

نیا زا  مه  يریگـشیپ و  تماجح  هلیـسوب  مشچ  رگید  ياهيرامیب  ییانیب و  فعـض  دـیراورمبآ ، یمـشچریپ ، مشچ ، یکیرات  اـهدردرس ،
. دش دهاوخ  رثؤم  کمک  نآ  جالع  هب  قیرط 

. دیامنیم ندروخ  شوج  هب  تعرـسب  دوشیم و  هتـسب  الماک  مخز  دعب  هقیقد  دنچ  هدـش و  ینوفع  دـض  نآ  لحم  يریگنوخ  مامتا  زا  سپ 
. تسا هدش  نامسناپ  مخز  لحم  ریوصت  نیا  رد 

. تفر دهاوخ  جالع  هب  ور  تماجح  هلیسو  هب  زین  هروش  رس و  شراخ  وربا ، وم و  شزیر 
. درک دهاوخ  اهيرامیب  نیا  عفد  هب  یشحاف  کمک  زین  هناچ )  ) نادخنز ریز  رد  تماجح 

یحور ياهيرامیب 

شهاک يریگـشیپ و  تماجح  هلیـسو  هب  زین  تدملا  لیوط  ینآ و  ياهنونج  ایلوخیلام ، نوخ ، هبلغ  اب  هارمه  یبصع  ياهشنت  یگدرـسفا ،
. تفای دهاوخ 

ناطرس

ولاز دوریم . رامـش  هب  كانرطخ  یگدولآ  عون  کی  هک  تسا  نوخ  رد  ظـیلغ  يارفـص  ادوس و  نتخوس  ناطرـس ، زورب  مهم  لـلع  زا  یکی 
زا يریگـشیپ  ثعاب  یـشخبریثأت ، نیلوا  رد  هدش و  ظیلغ  ياهطلخ  ندوشگ  ثعاب  نوخ  هدـننک  هیفـصت  ناطرـس و  دـض  ياهوراد  اب  هارمه 

. دزاسیم مواقم  ناطرس  هب  تبسن  ار  ندب  رگید  ياهتمسق  تقیقح  رد  دوشیم و  ناطرس  شرتسگ 
26 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دراد یساسا  شقن  نآ  يریگشیپ  رد  تسا و  رثؤم  يرامیب  نیا  دوبهب  رد  نوخ  دیاز  داوم  عفد  نوخ و  هیفصت  قیرط  زا  تماجح  سپ 
ماجنا یناریا  بط  صـصختم  رظن  ریز  دـیاب  هک  دریذـپیم  ماجنا  یـصاخ  لحارم  رد  تماجح  هاـیگ و  هلیـسو  هب  ناطرـس  جـالع  هرود  هتبلا 

. دریذپ
. دوشیم جراخ  تماجح  اب  تارقف  نوتس  فارطا  هدعم و  لاحط ، دبک ، بلق ، زغم ، تشپ  ياههتخل 

ناطرس كرحم  دلوم و  دساف  نوخ  دنوشیم و  هیفصت  تماجح  هلیسو  هب  یناطرـس  ياهروموت  هدننکهیذغت  ياهگر  یعـضوم  تروص  هب 
. دیدرگ دهاوخ  عمج  یناطرس  ياهروموت  نوماریپ  زا 

ضیح سابتحا  تماجح و 

رثا دـننک  تماجح  اپ  قاس  رب  هچنانچ  تسا  دـیفم  رایـسب  دـنوشیم  هناهام  يزیرنوخ  عطق  راـچد  هک  یناوناـب  يارب  فتک  ود  نیب  تماـجح 
. تسا دیفم  نارامیب  عون  نیا  يارب  اهاپ  كزوق  رب  تماجح  روطنیمه  دوشیم . ضیح  نوخ  شزیر  ثعاب  تشاد و  دهاوخ  یبوخ  رایسب 

27 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 

: مینکیم هراشا  يدراوم  هب  هک  تسا  دیفم  يددعتم  دراوم  يارب  تماجح  یلک  روط  هب 

افش کیپ  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 161 

http://www.ghaemiyeh.com


عفد يارب  نطق )  ) رمک هیحاـن  رب  تماـجح  تـسا . دـیفم  اـههراورآ  رـس و  وـلگ و  تروـص و  اهنادـند و  يارب  هناـچ )  ) خـنز ریز  تماـجح 
ریــساوب تـشپ و  شراـخ  نادـهز و  هناـش و  ياـهداب  سرقن ، عـفد  يارب  تـسا و  دـنمدوس  نآ  ياـهشوج  نار و  یــساط  نار ، ياـهلمد 

دـشاب نار  بقع  رد  رگا  دربیم ، نیب  زا  ار  قاس  نار و  ياهلمد  هضیب و  سامآ  ییولج ، تمـسق  رد  اهنار  رب  تماجح  تسا . شخبهدـیاف 
اهطلخ و رثا  رب  نآ  بوانتم  درد  وناز و  ندـیپت  دریگ ، ماجنا  اهوناز  نییاپ  رد  تماجح  رگا  دـناسریم . دوس  ار  نیرـس  ياهجارخ  اهلمد و 

. تسا رگید  ياهتمسق  اپ و  قاس  رد  نمزم  میخدب  میخشوخ و  ياهلمد  جلاعم  دربیم و  نایم  زا  ار  تابوسر 
. تسا سرقن  و  کیتایس )  ) ءاسنلا قرع  ضیح و  سابتحا  عفار  اپ  كزوق  رب  تماجح 

نونج و هجیگرس و  دنکیم و  يریگشیپ  وم  شزیر  تروص و  ياهشوج  مشچ و  ياهيرامیب  زا  شوگ  تشپ  ياهیگدمآرب  رب  تماجح 
. دربیم نایم  زا  ای  دهدیم  شهاک  ار  یگناوید 

زا بکرم  روخب  ياهوراد  نآ  لـمکم  تسا ، يرورـض  مزـال و  تماـجح  مشچ  شزوس  ینیب و  زا  شزیربآ  یلـصف و  ياهتیـساسح  يارب 
. تسا شوجنزرم  هرطق  شوجنزرم و  نشیوآ و  زینشگ و  گرب  زینشگ و  مخت 

تماجح هب  زاین  مئالع 

: زا دنترابع  هک  دراد  ینشور  ياههناشن  مدرم  مومع  يارب  اما  تسا  یکتم  بیبط  صیخشت  رب  تماجح  هب  يروف  زاین  مئالع  هچرگ 
28 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ای هچروم  تسوپ  يور  دـنک  روـصت  ناـسنا  دوـشیم  ثعاـب  هک  یبذاـک  ساـسحا  تسوـپ ، ندـش  روـمروم  ندـش ، غاد  یمرگ و  ساـسحا 
. تسوپ شراخ  مشچ ، ياهگر  تروص و  يزمرق  یگتخورفارب و  دوریم . هار  ياهرشح 

. نوخراشف زور ، ماگنه  ندز  ترچ  ندب ، رد  فعض  دوجو  نودب  طرفم  یگتسخ 
تماجح ینامردنوخ و  هب  يروف  يرورـض و  زاـین  ینعم  هب  قوف  مئـالع  دوش و  ماـجنا  دـیاب  یلک  روطب  تماـجح  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت 

. دشابیم
29 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 

نآ دربراک  هوحن  ولاز و  تخانش 

هراشا

. دـننکیم هیذـغت  ناسنا  نارادناتـسپ و  نوخ  زا  نآ  عون  هاجنپ  تسا . هدـش  ییاسانـش  فلتخم  ياهلکـش  اـب  ولاز  عون  دودح 650  نونکات 
. دنتسه راوختشوگ  اهولاز  زا  رگید  یهورگ 

هدش هراشا  یمـس  ياهولاز  زا  يدادعت  هب  یتنـس  بط  میدق  بتک  رد  دنـشابیم . كانرطخ  یمـس و  رایـسب  ناسنا  يارب  اهولاز  زا  يدادـعت 
. تسا

ولاز زا  زین  دـیدج  یکـشزپ  رد  تسا . هدوب  ءاـبطا  هجوـت  دروـم  میدـق  بط  رد  مهم  هدـننکنامرد  کـی  ناوـنع  هب  وـلاز  تسا  ملـسم  هچنآ 
. دشابیم ولاز  یکـشزپ  فراصم  يارب  یبرغ  ياهروشک  هب  يوروش  ریهامج  داحتا  یتارداص  مالقا  زا  یکی  دـناهدرب . يدایز  ياههدافتـسا 

. تسا هدش  رداص  اپورا  هب  يوروش  زا  هتشذگ  ياهلاس  رد  ولاز  نویلیم  اهدص 
هاگتـسد دراو  لبهم  هار  زا  هاگ  اهولاز  دـندرگ . ناروناج  ناـسنا و  ندـب  دراو  شوگ  اـی  ناـهد  اـی  ینیب  هار  زا  دـنناوتیم  اـهولاز  زا  یـضعب 

ياهيزیرنوخ تروص  نیا  رد  تسا . هداتفا  قافتا  اهولاز  یگدـنز  لـحم  ياـهبآ  رد  انـش  رثا  رب  هثداـح  نیا  هک  دـنوشیم  ناـنز  یلـسانت 

افش کیپ  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 162 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا هدرک  یگفخ  داجیا  ناویح  ای  ناسنا  يان  رد  ولاز  دراوم  یضعب  رد  هدش و  داجیا  یلخاد 
30 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 

لیام زبس  ینوتیز  ییانح ، ياهوهق ، الومعم  اهولاز  نیا  یتشپ  حطس  تسا . هدش  فیصوت  فلتخم  ياهگنر  هب  یمـس  ریغ  دیفم و  ياهولاز 
. تسا بوخ  ياهولاز  تاصخشم  زا  هک  تسا  هدش  هدیشک  ندب  نیفرط  رد  اهولاز  تشپ  يور  گنراگنر  كزان  طخ  ود  تسا . هایس  هب 
ندوب دیفم  ناشن  ولاز  ییولهپ  هیـشاح  رد  زین  یجنران  هب  لیام  درز  گنر  دوشیم . هدید  یعونتم  رایـسب  ياهگنر  ولاز  یمکـش  حطـس  رد 
فـشک داوم  تسا  نکمم  دـنکیم . يریگولج  نوخ  داـقعنا  زا  هک  دراد  دوـجو  نیدوریه  ماـن  هب  ياهداـم  ناـنآ  ناـهد  قازب  رد  تسا . نآ 

. دشاب هتشاد  دوجو  ولاز  ناهد  قازب  رد  زین  رگید  هدشان 
تـشپ لوط  رد  هک  یخینرز  طـخ  ود  زبـس و  هب  لـیام  یمک  یـشام و  گـنر  هب  بولطم  ياـهولاز  دـیامرفیم ": هر )  ) انیـس یلع  وـب  میکح 

." دشابیم تسا  هدش  هدیشک 
زیر ياهخلم  هب  هیبش  ای  دنراد و  تهابش  شوم  مد  هب  هک  ییاهولاز  گنر و  يرگج  ياهولاز  زبس و  هب  لیام  خرـس  ياهولاز  هلمج  نآ  زا  و 

نوریب ندـب  يافرژ  زا  ار  نوخ  تماجح  زا  رتهب  ولاز  هک  دـندقتعم  ناشیا  دنـشابیم . بولطم  کچوک  رـس  اـب  کـیراب  ياـهولاز  دنتـسه و 
. دوش كاپ  اهیگدولآ  زا  الماک  ات  دنرادهگن  زیمت  فاص و  بآ  رد  یتدم  ندرک  فرصم  زا  لبق  ار  ولاز  تسا  رتهب  دشکیم .

ات دندرکیم  هتـشغآ  دنفـسوگ  نوخ  اب  ای  دندیلامیم  روشرـس  لگ  اب  هاگ  دنتـسشیم و  سکارب  اب  ار  رظن  دروم  لحم  ولاز  نتخادنا  زا  لبق 
. دبسچب نآ  هب  رتعیرس  ولاز 

اب ار  رظن  دروم  لحم  البق  ولاز  نتخادنا  نابلاط  تسا  رتهب  دراد  رارق  هجوت  دروم  رایسب  اهيرامیب  لاقتنا  زا  يریگشیپ  تشادهب و  هک  نونکا 
ات دنیوشب  ار  لحم  صلاخ  لالز  بآ  اب  مه  راب  دنچ  نتـسش  زا  دـعب  هکلب  دـننکن  هدافتـسا  يرطع  ياهنوباص  زا  اما  دـنیوشب  نوباص  بآ و 

. دشاب هتشادن  دوجو  دوش  ولاز  يرازیب  ثعاب  هک  ییایوب  هنوگچیه 
31 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ای رتسکاخ  ای  کمن  يرادـقم  دوش  ادـج  رتدوز  دنتـساوخ  رگا  اما  دـتفیب  نوخ  زا  ندـش  ریـس  زا  سپ  دوخهبدوخ  ولاز  اـت  دـننک  ربص  دـیاب 
. دوش ادج  هلصافالب  ولاز  ات  دنزیرب  هدیبسچ  ولاز  هک  یلحم  رب  هتخوس  مشپ  ای  هدش  قیقر  نولواس  ای  نیداتب  ای  لکلا  ای  سکارب 

دنراذگب تماجح  ولاز  شین  ياج  يور  دنناوتیم  دیاین  دوجو  هب  یتحاران  ای  تنوفع  هجو  چـیه  هب  اهولاز  نداتفا  زا  دـعب  دـنهاوخیم  رگا 
. دننک شکداب  کچوک  ناویل  اب  ینعی 

ار مخز  هدـننکینوفعدض  يوراد  عون  ره  ای  لکلا  اب  ار  مخز  لحم  راب  کی  تعاس  ره 2  ای  دنلامب و  يدلج  شراخ  دـض  ياهدامپ  هاگنآ 
کی ات  یتح  یلا 5 و  ات 4  رثکا  دح  دنیوشب و  هدشن  لیرتسا  یلومعم  بآ  اب  ار  مخز  لحم  دـیابن  تعاس  ات 48  لقا  دح  دننک . ینوفع  دض 

. دنزیهرپب هدولآ  ياهاج  اب  مخز  سامت  زا  هتشاد و  هژیو  تبقارم  هتفه 
درادن و يرطخ  الومعم  دشکب  لوط  مه  تعاس  ات 16  يزیرنوخ  نیا  رگا  یتح  دیآیم ، دنب  نوخ  ولاز  نداتفا  زا  دعب  تعاس  دـنچ  الومعم 

بآ ریثأت  تحت  نوخ  هک  ینامز  تدم  ات  ارهاظ  دیآ . دـنب  ررقم  عقوم  رد  دوش و  جراخ  دوخ  يدوخ  هب  نوخ  دـنراذگب  هک  تسا  رتهب  هاگ 
دیروایب دنب  ار  يزیرنوخ  رتدوز  دـیهاوخیم  رگا  اما  دـیامنیم . عفد  ار  اهیگدولآ  دوخ  هارمه  دـباییم و  همادا  يزیرنوخ  تسولاز ، ناهد 
رتسکاخ ای  هتخوس و  مین  هدـش و  خرـس  يالقاب  درآ  ای  هدـیئاس و  مرن و  لافـس  ای  رتسکاـخ  اـی  یبجاو )  ) هرون اـی  هتخوس  يوزاـم  دـیناوتیم 

. دینابسچب نآ  يور  رگید  هدنروآدنب  ره  ای  هتخوس و  يودک  تسوپ 
هک ارچ  دـینک  هدافتـسا  نآ  زا  يرارطـضا  دراوـم  رد  طـقف  اـما  تـسا  رثؤـم  نوـخ  داـقعنا  يور  تعرـس  هـب  هـچرگا   K نیماتیو زا  هدافتـسا 

. دزاسیم رود  تسا  نوخ  ندرک  قیقر  رما  ودب  رد  هک  دوخ  فده  زا  ار  ینامردولاز 
هب مادقا  هنارـسدوخ  دارفا  هک  دوشیم  هیـصوت  اساسا  دیزرو و  بانتجا  نآ  زا  هدرک و  هجوت  یمـس  ياهولاز  زا  یخرب  تاصخـشم  هب  کنیا 
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. دننکن ینامردولاز 
32 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 

یمس دشاب  یهامرام  هیبش  هدوب و  مرن  زیر و  كرک  ياراد  ولاز  رگا  دنتسه . یمس  دنراد  زبس  ای  ياهمرس  گنر  تشرد و  رس  هک  ییاهولاز 
يراددوخ نآ  زا  هدافتـسا  زا  دیاب  یمـس و  دنـشابیم  نوملقوب  هیبش  گنر  گنر و  يدروجال  طوطخ  ياراد  هک  ییاهولاز  نینچمه  تسا .

. دننک
يروناج یهایگ و  تسیز  یعیبط  روط  هب  هک  ییاهبادرم  رد  الثم  دـشاب  یعیبط  متـسیسوکا  ياراد  ولاز  راکـش  لـحم  هک  درک  هجوت  دـیاب 

نجل و هایـس و  ياهبآ  زا  اما  دنـشابیم . سوریو  بورکیم  زا  رود  كاپ و  اـهولاز  دـننکیم ، تسیز  یتحار  هب  نآ  رد  اـههغابروق  دراد و 
، دوش هدرب  راک  هب  یمـس  ياهولاز  هچنانچ  دـشابیم . ولاز  راکـش  يارب  ینئمطم  هاگتـسیز  رادهزخ  ياهبآ  دوش . دیـص  ولاز  دـیابن  نفعتم 

ولاز ددرگ . وریغ  غارفتسا و  عوهت و  تلاح  اهلمد و  یتسوپ و  ياهمخز  تنوفع و  زرل و  بت و  شغ ، یـشوهیب ، راچد  رامیب  تسا  نکمم 
. دوش هتشک  لکلا  ای  کمن  اب  رامیب  روضح  رد  دیاب  تسا و  كانرطخ  ياهيرامیب  لقان  هک  دوش  فرصم  راب  ود  دیابن  زگره 

حرطم یعیبـط  ياههاگتـسیز  رد  دوجوم  ياـهولاز  ندوب  هدولآ  دروـم  رد  یبلاـطم  یعمج  ياـههناسر  قـیرط  زا  راـنک و  هشوـگ و  زا  اریخا 
یـشرورپ و ياـهولاز  ناـحجر  رب  ینبم  ندرم  ناـهذا  يزاـسهدامآ  حرط و  يارب  تسا  ياهنیمز  درادـن و  یهجوم  لـیلد  چـیه  هک  دوـشیم 

. تسا قوف  نیوانع  هناهب  هب  يروآدوس  روظنم  هب  نآ  دیلوت  عیزوت و  لرتنک 
33 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ینامردولاز

هـسسؤم هبرجت  دروم  هچنآ  دراد . دربراـک  اـه  يراـمیب  زا  يرایـسب  رد  یناـمردنوخ  رثؤـم  ياـهشور  زا  یکی  ناوـنع  هب  وـلاز  زا  هدافتـسا 
. دوشیم لقن  مومع  هدافتسا  يارب  هدش  تشادرب  یتنس  بط  ربتعم  بتک  زا  هک  يدراوم  هدش و  عقاو  افش  کیپ  یتاقیقحت 

هک تساـجب  تسا ، هدـش  کـچوک  روناـج  نیا  شخبافـش  اـسآهزجعم و  تارثا  هجوتم  ناـهج  زورما  یکـشزپ  هتفرـشیپ  ياـیند  هک  کـنیا 
. دریگ رارق  ناهج  یکشزپ  لفاحم  یمومع و  راکفا  ضرعم  رد  حرطم و  اههناسر  رد  هتشذگ ، ياههدس  لوط  رد  نایناریا  تایبرجت 

گنهرف موجه  لیلد  هب  هتـشذگ  لاس  دـص  کی  رد  هنافـسأتم  تسا . هدـمآ  لئان  يریگمـشچ  ياهتفرـشیپ  هب  یکـشزپ  ظاـحل  زا  اـم  روشک 
. تسا هدش  هدرپس  یشومارف  هب  یمومع  ياههناخباتک  هشوگ  رد  هدش و  هتشاگنا  هدیدان  نامروشک  یملع  ياهدرواتسد  هناگیب ،

نآ شخبافش  تارثا  ولاز و  تسا . هدش  یتنس  یکشزپ  ياهشور  هب  ناهج  یکشزپ  مولع  نیققحم  يوس  زا  يدایز  هجوت  ریخا  ههد  دنچ  رد 
ییاـهروشک رد  تسد  نیا  زا  يریواـصت  اـهربخ و  شخپ  دـهاش  ـالامتحا  ناریا  مدرم  مومع  هک  هتفرگ  رارق  یـسررب  دروم  تساـهلاس  زین 

. دناهدش هریغ  اکیرمآ و  ناملآ ، هیسور ، هسنارف ، دننام 
34 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ياهروشک تسا و  ینامردولاز  هنیمز  رد  لاس  يدـنا  رازه و  لقا  دـح  هبرجت  ياراد  اـم  روشک  هک  تسا  تهج  نآ  زا  رتشیب  هلئـسم  تیمها 
. دنتسه هار  نیا  يادتبا  رد  نونکا  ییاپورا 

ینامرد و هتـشر  نیا  رد  هک  مینک  رواب  میهاوخیمن  ام  زونه  دـیاش  یگنهرف ، یگتخابدوخ  زا ، یتابوسر  دوجو  لیلد  هب  یگنهرف  ظاـحل  زا 
قیرزت تقیقح  رد  ینامردهایگ  یتنـس و  بط  ياهشزرا  حرط  رد  اـم  شـالت  میتسه . رظنبحاـص  یهاـیگ  یکـشزپ  زا  يرگید  ياههتـشر 

فاـطلا زا  ار  نیا  میتـسه و  رترب  رتهتفرـشیپ و  عماوج  ریاـس  هب  تبـسن  ظاـحل  نیا  زا  اـم  هک  مینک  رواـب  تسا . هعماـج  نهذ  رد  رواـب  نیمه 
ام دنتـسه و  نآ  دـقاف  یبرغ  عماوج  صوصخب  رگید  عماوج  هک  ییاـهشزرا  مینادیم ، ع )  ) نیموصعم همئا  ناربهر و  تماـعز  دـنوادخ و 

 ...! هّللا ءاش  نا  مینک . هریخ  ار  نایناهج  مشچ  نآ  ؤلألت  زا  میسانشب و  ار  مایا  فدص  رد  روتسم  رهوگ  نیا  ردق  دیاب  امازلا 
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. دننکیمن یتحاران  ساسحا  دوخ  هب  نآ  نتخادنا  ای  ولاز  سمل  سامت و  زا  زین  ناکدوک  یتح 
35 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ولاز زا  هدافتسا  یلک  شور 

. دشاب ولاز  فرصم  هوحن  زا  یتاعالطا  لماک و  تشادهب  کشزپ ، تبقارم  اب  هارمه  دیاب  امازلا  ولاز  زا  هدافتسا 
يراوخنوخ زا  سپ  ولاز  دیابن  زگره  دشاب . هدشن  فرـصم  رتشیب  راب  کی  دیاب  ولاز  دوش . هیهت  یعیبط  الماک  رکب و  قطانم  زا  دـیاب  اهولاز 

ياهنامز رد  اهرفـس  رتمک و  اهتلم ، طابترا  تسا . هدوب  رتمک  تیارـس  لاـمتحا  شیپ  ياـهنورق  رد  دوش . هدافتـسا  هراـبود  يرادـهگن و 
عیرـس لیاسو  اب  تعاس  دـنچ  ضرع  رد  هک  کنیا  اما  تسا . هدوب  رتمک  زین  اهيرامیب  تیارـس  لامتحا  هجیتن  رد  هدـشیم ، ماـجنا  ینـالوط 
هتشذگ زا  رتارف  رایسب  اهيرامیب  تیارس  ناکما  رگیدکی ، اب  ناهج  مدرم  طابترا  هجیتن  رد  دومن  رفس  ناهج  طاقن  یـصقا  هب  ناوتیم  ریـسلا 
ناسنا نوخ  رد  هک  دنتـسه  ییاهبورکیم  اهسوریو و  دوش . رگید  درف  هب  يدرف  زا  يرامیب  لاقتنا  ثعاـب  تعرـس  هب  دـناوتیم  ولاز  تسا .

دیاش اهسوریو  نیا  دناهدرک . ادیپ  یتسیزمه  تلاح  کی  حالطـصا  هب  هدمآ و  رانک  ندب  ینمیا  متـسیس  اب  لاحنیعرد  دننکیم و  یگدنز 
يرگید صخـش  ندـب  هب  فرـصم  راب  ود  يولاز  دـننام  یلماوع  طسوت  هکنیمه  اما  دنـشاب  هتـشادن  دوخ  نابزیم  يارب  يرطخ  رمع  رخآ  اـت 

. دنروآ راب  هب  شیوخ  دیدج  نابزیم  يارب  ار  يریذپانناربج  تارطخ  هدش و  لاعف  تسا  نکمم  دنوش  دراو 
دیکأت ولاز  ندرک  فرصم  راب  کی  رب  انیس  یلع  وب  سیئرلا  خیش  دننام  ییاهتیصخش  تافیلأت  رد  یتح  ینامردهایگ ، یتنس و  بط  بتک  رد 
تعرـس هب  هجوت  اب  ام  نامز  رد  دوش . مولعم  تسا ، هدروخ  ینوخ  رگا  هک  دـیراد  هاـگن  هنوراو  ار  ولاز  هک  هدـش  هراـشا  ییاـج  رد  هدـش و 

حالص هجو  چیه  هب  راب  کی  زا  شیب  ولاز ، فرـصم  مدرم ، ندوب  رتفیعـض  حالطـصا  هب  یمـسج و  صاخ  يژولویزیف  اهيرامیب و  لاقتنا 
لوا  تسد  زا  الوا  دیاب  تسین و 

36 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دورب نیب  زا  لکلا  ای  کمن  هلیسو  هب  ولاز ، فرصم  زا  سپ  دیاب  رگید  يوس  زا  دوش و  لصاح  نانیمطا  ولاز  ندوب 

. دشابیم فرط  ره  رد  ددع  لومعم 10  روط  هک  اهشوگ  تشپ  رد  ولاز  نتخادنا  قیقد  لحم 
ندب یلخاد  ياهيرامیب  زا  يدهاوش  دناوتیم  رما  ناصـصختم  يارب  نآ  هدهاشم  هک  دهدیم  سپ  ار  هدش  هیذغت  نوخ  گرم  ماگنه  ولاز 

. دنکیم بیبط  هب  ینایاش  کمک  يرامیب  نامرد  همادا  رد  هک  دراذگ  شیامن  هب  ار 
ماگنه ولاز  دینابـسچب . رظن  دروم  لحم  رد  دـییوشب و  راـب  نیدـنچ  یلومعم  بآ  اـب  ار  اـهنآ  ولاز ، ندوب  هدروخن  تسد  زا  ناـنیمطا  زا  سپ 

. تفر دهاوخ  نایم  زا  هدش و  مک  شزوس  نآ  زا  سپ  یقیاقد  هک  دنکیم  داجیا  شزوس  ساسحا  يردق  نوخ  ندیکم  عورش 
، تسا لکشم  رایـسب  هکنآ  رب  هوالع  رما  نیا  دینک . ادج  رامیب  ندب  زا  راشف  اب  ار  نآ  هدیـشک و  تسد  اب  ندیکم  ماگنه  ار  ولاز  دیابن  زگره 
. دینک ربص  دیاب  ولاز  يراوخنوخ  مامتا  ات  نیاربانب  دیامن . تنوفع  داجیا  هدش و  ندـب  رد  ولاز  شین  زا  یتمـسق  ندـنام  ثعاب  تسا  نکمم 
ات دیزیرب  لکلا  ای  کمن  يرادقم  ار  نآ  فک  دینک و  هدامآ  البق  ار  یفرظ  دنوشیم . ادج  تسوپ  زا  ندـش  ریـس  زا  سپ  دوخهبدوخ  اهولاز 

. دهد سپ  ار  هدش  هدیکم  نوخ  دورب و  نیب  زا  نداتفا  ضحم  هب  ولاز 
. دـشابن رتشیب  یمک  ای  تشگنا  دـنب  کی  نآ  لوط  دـشاب و  كزان  کچوک و  میربیم  راـک  هب  شوگ  رـس و  يارب  هک  ار  ییاـهولاز  هزادـنا 

تشپ  هنیس و  ای  تسد  يارب  هک  ییاهولاز 
37 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دوش هتفرگ  رظن  رد  نیئاپ  هب  رمک  يارب  تشرد  ياهولاز  دشاب و  رتگرزب  دیربیم  راک  هب  اهوزاب  و 
. تشگنا نیرتکچوک  تمس  موس ، تشگنا  زا  اهتسد  تشپ  ولاز  نتخادنا  لحم 
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هدرک هدافتسا  دیفس  لکلا  زا  نشیوآ  دننام  ییوراد  ناهایگ  هدیشوج  زا  ریغ  دینک  ینوفع  دض  ار  مخز  لحم  تعرس  هب  ولاز  نداتفا  زا  سپ 
هب ولاز  مخز  ندوب  دعتسم  تلع  دیئوشن . یلومعم  بآ  اب  ار  مخز  لحم  دعب  تعاس  ات 32  زگره  دیلامب . مخز  لحم  هب  تعاس  هب  تعاس  و 

دوشیم و نوخ  ندـمآ  دـنب  زا  عنام  تعاس  دـنچ  ات  يداقعنا  دـض  هدام  نتـشاد  رطاخب  هک  تسولاز  ناـهد  قازب  اـهبورکیم  اـهتنوفع و 
نیاربانب دراد . نوخ  تاـفاثک  ندـنار  نوریب  رد  یمهم  شقن  اـهولاز  نداـتفا  زا  دـعب  يزیرنوخ  ددرگیم . يزیرنوخ  همادا  ثعاـب  رما  نیمه 

لخاد رد  ولاز  ناهد  بآ  شدرگ  زا  سپ  هکارچ  دیهدن  هار  دوخ  هب  ینارگن  عون  چـیه  دـیوشن و  يزیرنوخ  همادا  عنام  هک  مینکیم  هیـصوت 
زا تعاس  دنچ  لوط  رد  جیردت  هب  ولاز  ناهد  قازب  زا  رثأتم  هدولآ  نوخ  اهگر ، هراوید  تابوسر  اهتظلغ و  ندرک  لح  ندب و  ياهگر 

. دوشیم دقعنم  نوخ  هدش و  هتسب  دوخيدوخهب  يزیرنوخ  سپس  دوشیم . جراخ  ولاز  شین  لحم 
38 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هریغ هدـش و  هداد  وب  يودـک  تسوپ  رانا ، تسوپ  وزاـم ، ـالاقاب ، ردوپ  دـننام  يداوم  زا  دـیوش  يزیرنوخ  عناـم  رتدوز  دـیهاوخیم  هچناـنچ 
: تسا حرش  نیا  هب  نوخ  ندروآ  دنب  هوحن  دینک . هدافتسا 

نیا زا  مادـکره  رگا  دـیدنبب ، مخز  يور  مکحم  ار  نآ  دـناب  هلیـسو  هب  دـیزیرب و  ولاز  شین  لحم  يور  اهنآ  زا  یبیکرت  ای  اـهردوپ  زا  یکی 
ربص یعیبط  تروص  هب  لـماک  يزیرنوخ  عطق  اـت  تسا  رتهب  ددرگیم . رتـشیب  اـهنآ  يزیرنوخ  دـض  رثا  دوش  هداد  وب  هباـتیهام  رد  اـهردوپ 

. مییامن افتکا  لکلا  اب  مخز  لحم  ندرک  ینوفع  دض  هب  اهنت  مینک و 
دوشیم صخـشم  مرو  یکاـندرد و  مخز و  رود  ندـش  خرـس  دیفـس و  اـب  نآ  تمـالع  هک  ولاز  مخز  لـحم  رد  تنوفع  زورب  تروـص  رد 

: دیرب راک  هب  هدامآ و  ار  ریز  يوراد 

ولاز مخز  تنوفع  نامرد  هخسن 

یمتخ  لگ  نشیوآ ، زینشگ ، مخت 
. دوش در  کلا  نیرتزیر  زا  هک  دینک  ردوپ  ياهنوگ  هب  دینک و  هیهت  يواسم  مادکره  زا 

ریمخ غاد  هدیشوج  بآ  اب  ار  ردوپ  اهنآ  دادعت  اهشین و  ياج  تعسو  هب  هتسب  قشاق ، دنچ  ات  يروخاذغ  قشاق  کی  زا  مزال  نازیم  هب  رابره 
ریمخ تعاس  زا 24  سپ  هک  يروط  هب  دیدنبب  مکحم  ار  نآ  يور  دناب  هیال  دـنچ  اب  دـینک و  دامـض  اهمخز  لحم  يور  مرگامرگ  دـینک و 

. دینکن ضوع  ار  دامض  تعاس  زا 24  رتدوز  زگره  دشاب . هدشن  کشخ  روبزم 
راک نیا  رگید  راب  کی  دشاب  هدشن  وحم  لماک  روط  هب  تنوفع  هچنانچ  دوشیم . عفر  الماک  یلامتحا  تنوفع  نتـسب  رابکی  زا  سپ  الومعم 

دراوم رد  اما  دـشابیمن  اهکیتویبیتنآ  فرـصم  هب  يزاـین  اتدـعاق  درک  دـهاوخ  رثا  لـماک  روط  هب  روکذـم  دامـض  نوچ  دـینک . رارکت  ار 
راب هنازور 3  شوجنزرم  اـی  عاـنعن  اـی  هنوپ  اـی  نشیوآ  هدرک  مد  زا  تروص  نآ  رد  دـشاب . رتـشیب  تادـیهمت  هب  زاـین  تسا  نکمم  ییانثتـسا 

تروص  نیا  رد  دوشیم . رجنم  داح  تنوفع  هب  یمخز  ره  دننام  ولاز  مخز  دارفا  زا  یخرب  يراگنالهس  تلع  هب  دییامن . هدافتسا 
39 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 

تیاعر مدـع  اهنت  درادـن و  یطابترا  ولاز  شکم  مسیناکم  هب  دراوم  نیا  دـشابیم و  عناـمالب  کـشزپ  صیخـشت  اـب  کـیتویبیتنآ  فرـصم 
. دشاب تنوفع  لماع  دناوتیم  قوف  تاروتسد 

يدنبنامز ولاز و  فرصم  نازیم 

. دینک يراددوخ  رگید  ياهینامردنوخ  ولاز و  فرصم  زا  رگید  زور  یلا 25  ات 20  دیاهدرب ، راک  هب  ولاز  ددع  دادعت 20  رابره  هچنانچ 
تبـسن نیمه  هب  و  دـیزرو . باـنتجا  يدـعب  یناـمرد  نوخ  زا  رگید  زور  ات 10  دـیاهدرک  فرـصم  ولاز  ددـع  هچناـنچ 10  تبـسن  نیمه  هب 
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شیپ صاخ  يدروم  هکنآ  رگم  دینک  يراددوخ  ولاز  فرـصم  زا  رگید  نآ  ندش  زیمت  نوخ و  هیفـصت  زا  سپ  عومجم  رد  دـینک . هبـساحم 
. دشاب هتشاد  یصاخ  زیوجت  کشزپ  و  دیآ ،

هدافتسا دیابن  قوف  ياهمتسیس  زا  دنشاب ، هتشاد  ینامردولاز  هب  زاین  هچنانچ  دنتـسه  نوخ  داقعنا  مدع  يرامیب  راچد  هک  يدارفا  دینک  هجوت 
. دنیامن ولاز  اب  يریگنوخ  هب  تدابم  زاین  تروص  رد  کشزپ  میقتسم  رظن  تحت  دیاب  دننک و 

هتکس يرامیب  رد  ینامردولاز 

. دیزادناین قیوعت  هب  ار  راک  نیا  هتفه  کی  زا  رتشیب  دیزادنایب و  ولاز  ددع  شوگ 10  ره  تشپ  دیاب  هلصافالب  هداد  خر  يزغم  هتکس  هچنانچ 
نایم زا  اهمادـنا  یـسحیب  هتـشگرب و  يداـع  لاـح  هب  راـمیب  دـش و  دـهاوخ  فرطرب  هتکـس  ضراوع  ییاـسآهزجعم  روطب  تروص  نیا  رد 

رثا رد  زغم  ياهلولـس  هدـش و  مکحتـسم  اهدادـسنا  اـههتخل و  دوش  ماـجنا  رگید  تامادـقا  نتخادـنا  ولاز  ياـج  هب  رگا  اـما  تفر . دـهاوخ 
: دوب دهاوخ  ریز  حرش  هب  نآ  نامرد  داتفا و  دهاوخ  قیوعت  هب  اههام  هتکس  نامرد  هدش و  بیسآ  راچد  اذغ  نژیسکا و  ندیسرن 

40 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 
هب لمع  زرط  تسا و  يرورـض  ولاز  اب  ینامردنوخ  ماـجنا  فیعـض ، هچ  هدوب و  يوق  هتکـس  هچ  تسا ، هداد  خر  یبلق  ياههتکـس  هچناـنچ 

: تسا ریز  حرش 
: دیرب راک  هب  دیاب  ار  هزور  ییاذغ 15  میژر  ادتبا 

، دـسرب شوج  دـح  هب  اـت  دـینک  غاد  شتآ  يور  ار  بوخ  هرتهاـش  قرع  ناویل  هناحبـص 2  ياج  هب  اهحبـص  زور  ات 15  ناـیم  رد  زور  کـی 
مین دینک و  لیم  هناحبص  ياج  هب  هدرک  نیریش  یمک  دیزیرب و  دیاهدرک  زیمت  لبق  زا  هک  ریشکاخ  يروخاذغ  قشاق  يور 3  ار  نآ  هلصافالب 

دـعب 3 زور  ینرف . ای  گنرمک  ياچ  یگناخ و  توپمک  رگم  دـیروخن  زیچ  چـیه  رهظ  اـت  دـینک و  تحارتسا  هدرک و  هیکت  تشپ  هب  تعاـس 
هلـصافالب دیناسرب و  شوج  دح  هب  شتآ  يور  هرابود  دـینک و  فاص  دـینک ، لح  شوج  بآ  ناویل   1 رد 5 / ار  نیبجنرت  يروخاذـغ  قشاق 

لبق زور  روتـسد  دننام  رهظ  ات  دینک و  لیم  هناحبـص  ياج  هب  دیزیرب و  دیاهدرک  زیمت  لبق  زا  هک  ریـشکاخ  يروخاذـغ  قشاق  يور 3  ار  نآ 
[. 5] دینک لمع 

: دینک لیم  اراخب  يولآ  زینشگ و  پوس  راهان  ياج  هب  نایم  رد  زور  کی 
خبط مه  اب  ار  داوم  نیا  اراخب . يولآ  یبرچ و  نودب  غرم  ای  دنفسوگ  هچیهام  جنرب ، یمک  سدع ، ردنغچ ، گرب  ای  جانفسا  زینـشگ ، يزبس 

. دینک خبط  میالم  هلعش  يور 
. دینک ایهم  رگید  ینیریش  ای  رکش  نودب  ار  هدناشوج  دییامن و  هفاضا  یگناخ  هروغبآ  یمک  شآ  فرصم  عقوم  دیراد  مه  تباید  رگا 

خبط دیشاب  هتفرگ  الماک  ار  نآ  یبرچ  هک  دنفسوگ  دیفس  رگج  يدنفسوگ و  نادریش  باریس  ای  دینک . لیم  زینـشگ  هتک  ماش  ياجب  اهبش 
. دیزیرب یگناخ  هکرس  يرادقم  نآ  رد  دینک و 

41 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 
، واگ هلاسوگ و  تشوگ  غرممخت ، یندرکخرـس ، یبرچ ، سابلاک ، سیـسوس و  دینک : زیهرپ  ریز  داوم  فرـصم  زا  طقف  مه  دـعب  هب  رهظ  زا 

. مضهلا لیقث  ياهاذغ  يدانق و  تاجینیریش  ریشرس ، هماخ ، گیدهت ، ازتیپ ، چیودناس و  عاونا 
. دشاب فیطل  زپبآ و  یلو  دینک  لیم  ار  دوخ  هاوخلد  ياذغ  درادن  دوجو  همانرب  رد  ولآ  زینشگ و  شآ  فرصم  هک  نایم  رد  زور  کی 

. دینک عورش  ریز  حرش  هب  ار  ینامردنوخ  تشذگ  ییاذغ  میژر  زا  هک  زور  زا 15  سپ  ای  ییاذغ  میژر  عورش  مهد  زور  زا 
، دینک باختنا  کچوک  يولاز  ددـع   20 رـس ، ياهوم  ندـب و  لماک  ندـش  کشخ  زا  سپ  دـیورب و  مامح  هب  ینامردنوخ  عورـش  زا  لبق 

يریگولج ندب  رگید  ياهتمسق  هب  نوخ  ندش  ریزارـس  زا  ات  دیچیپب  هبنپ  اب  ار  ندرگ  رود  دیزادنایب . ولاز  ددع  شوگ 10  ره  تشپ  ینعی 
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لکلا ای  کمن  ار  فرظ  فک  دنتفیب . نآ  رد  ندش  ریـس  ضحم  هب  اهولاز  ات  دیرادهگن  شوگ  ریز  ار  يزیمت  کچوک  فرظ  دیـشاب . هدرک 
نکمم هک  اجنآ  ات  یلو  دینک  ینوفع  دض  ار  اهمخز  لحم  لکلا  اب  راب  نیدنچ  طقف  دراد  همادا  يزیرنوخ  هک  دـعب  تعاس  دـنچ  ات  دـیزیرب .

. دیریگن ار  يزیرنوخ  يولج  تسا 
. دینکیم فرصم  نانچمه  ار  یهایگ  ياهوراد  هک  یلاح  رد  دسریم  اهتسد  تبون  زور  یلا 25  زا 20  سپ 

ات کچوک  تشگنا  نیب  اهولاز  نتخادـنا  لحم  دـشاب  شوگ  ياهولاز  زا  رتتشرد  هک  دـیزادنایب  طسوتم  يولاز  ددـع  تسد 10  ره  يور 
. دیهد ماجنا  دش  هداد  حیضوت  هک  روطنامه  ار  تشادهب  تیاعر  ولاز و  فرصم  هوحن  یلک و  تاروتسد  تسا . تشگنا  نیموس 

42 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 
رتشیب هلحرم  نیا  رد  مرو  تنوفع و  زورب  لامتحا  هدوب و  رتساسح  تنوفع  زورب  لباقم  رد  شوگ  تشپ  هب  تبسن  اهتسد  هک  دینک  هجوت 

. دیشاب هتشاد  اهتسد  يور  شین  ياج  ندرک  ینوفع  دض  رد  يرتشیب  تقد  نیاربانب  دشابیم .
. دسریم اهاپ  هب  تبون  تسد ، هلحرم  يریگنوخ  زا  زور  یلا 25  تشذگ 20  زا  سپ 

کچوک تشگنا  زا  اپ  يور  ولاز  نتخادنا  ياج  دیزادنایب و  تسار  ياپ  يور  ددـع  پچ و 10  ياپ  يور  ولاز  ددع  زین 10  هلحرم  نیا  رد 
رظن دروم  ياـهلحم  ددرگیم . هدیـشک  کـچوک  تشگنا  موس و  تشگنا  دادـتما  رد  هک  تسا  اـپ  كزوق  نیب  هقطنم  رد  موس  تشگنا  اـت 

. تسا هدش  هداد  ناشن  فلتخم  ریواصت  رد  ولاز  نتخادنا  يارب 

. دیریگ راک  هب  ار  ولاز  فرصم  هوحن  تشادهب و  یلک  تاروتسد 

هچنانچ تفای و  دـهاوخ  همادا  لماک  يدوبهب  ات  کشزپ  طسوت  طوبرم  ياهوراد  هلیـسو  هب  اهنامرد  هیقب  ینامردنوخ  هرود  ماـمتا  زا  سپ 
قبط اهاپ  تسد و  شوگ و  لـماش  هرود  ینعی 2  دش . دهاوخ  رارکت  ینامردولاز  هرود  دـعب  هام  یلا 3  دودح 2  دـشاب  ینامردنوخ  هب  زاین 

. تفریذپ دهاوخ  ماجنا  هرابود  یلبق  همانرب  نامه 
. ولاز يور  رب  قیقحت  لاح  رد  یناریا  بط  صصختم 

تـشذگ هتکـس  جالع  رد  هک  بیترت  نامه  هب  رنورک  قورع  دادـسنا  ندـش و  گنت  هب  طوبرم  یگنتسفن  يردـص ، نیژنآ  رد  ینامردولاز 
. دشابیم

43 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ینامردولاز نوخراشف و 

دـض ياهوراد  فرـصم  اب  هارمه  دروم  نیا  رد  دـیریگ . راکب  ار  لماک  ياهرود  هس  نامرد  نامه  اههتکـس  دـننام  زین  نوخراشف  يرامیب  رد 
رگید یکی  مه  نیا  دوب و  دهاوخن  نوخراشف  دـض  ياهوراد  فرـصم  هب  يزاین  رگید  هک  دوشیم  نامرد  يدـح  هب  يرامیب  نیا  نوخراشف 

. تسا یناریا  بط  رد  ینامردولاز  تازجعم  زا 
بط صـصختم  کشزپ  هک  دـشاب  ینامردولاز  ياههرود  رارکت  هب  زاین  نوخراشف  لماک  ناـمرد  يارب  تسا  نکمم  دراوم  یـضعب  رد  هتبلا 

ره دش  هداد  حیضوت  البق  هک  تبون  رد 3  يریگنوخ  دارفا  دراوم و  یضعب  رد  دیاش  دناسر . دهاوخ  ماجنا  هب  هداد و  صیخـشت  ار  نآ  یتنس 
لاـس ره  نوخراـشف  هب  دعتـسم  ناراـمیب  رگا  تسا  نوخ  شـشوج  لـصف  هک  لـصف  نیا  رد  راـهب . لـصف  رد  صوصخب  ددرگ  رارکت  لاـس 

يزاسکاپ هزور  میژر 15  هتبلا  دنراذگب . رس  تشپ  ار  نرق  کی  دنوش و  یتمالـس  اب  رمع  لوط  ياراد  اسب  هچ  دننک  ینامردولاز  هب  تردابم 
. دنتسه ینامردنوخ  موزلم  مزال و  یتنس  بط  ياهوراد  همادا  و 

بلـصت عفار  نینچمه  دـننکیم و  زاب  هیفـصت و  ار  رنورک  ياهگر  بلق و  هب  یهتنم  ياهگر  تسد ، تشپ  نوخ  ندـیکم  رثا  رد  اـهولاز 
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. دنشابیم رگید  دروم  اههد  نیئارش و 

ینامردولاز دردرس و 

دردرس هب  دردرـس  نیا  دوشیم . نامرد  ینامردولاز  اب  تسا  هارمه  تروص  یگتخورفا  اب  هک  نوخ  هبلغ  زا  یـشان  ياهدردرـس  زا  يرایـسب 
ییاهدردرس  رد  تسا . فورعم  يومد 

44 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 
رگید طـالخا  هک  ییاهدردرـس  رد  و  دـینک . اـهشوگ  تشپ  ولاز  نتخادـنا  هب  مادـقا  رما  يادـتبا  ناـمه  رد  تسا  صخـشم  نوخ  هبلغ  هک 

. دینک عورش  شوگ  تشپ  زا  ار  ینامردولاز  زور  دنچ  زا  سپ  لهسم و  جضنم و  ياهوراد  ادتبا  دنابلاغ 
ددع  10 دنریگیم . رارق  نامرد  تحت  ینامردولاز  اب  زین  نوخ  یفیثک  تظلغ و  اب  هارمه  ياهدردرس  ای  نوخراشف و  هب  طوبرم  ياهدردرس 

نامرد یبوخ  هب  ار  تاصخـشم  نیا  اب  ياهدردرـس  ولاز  فرـصم  هوحن  تشادـهب و  تیاعر  اب  شوگ  ره  تشپ  رامیب  ناوت  اب  بساـنتم  ولاز 
. دنکیم

اهزوریس و يدبک ، ياهروموت  يدبک  ياهمرو  برچ ، دبک  ارفص ، هبلغ  زا  یشان  همضاه  ءوس  يوارفص  عوهت  تلاح  ناهد ، یخلت  ارفص ، هبلغ  ناقری ،
. يدبک یگنشت 

شوگ تشپ  ياهولاز  دراد . ار  یعطاق  رثؤم و  دربراک  ینامردولاز  هطوبرم ، یهایگ  ياهوراد  فرـصم  رب  هوالع  زین  يرامیب  نیا  جـالع  رد 
. تسا شخبافش  اشگراک و  رایسب  رامیب  ناوت  نازیم  هب  تسار  هدند  ریز  دبک  يور  و 

ناـقری دـض  ياـهوراد  فرـصم  رب  هوـالع  دراد  مه  نوخ  هبلغ  دـیاش  دراد و  یفاـک  ناوت  راـمیب  اـما  هدوـب  تدـش  نیع  رد  ناـقری  هچناـنچ 
نوخ و يالاب  یبرچ  رد  برچ و  دبک  يرامیب  رد  دید . دهاوخ  هدـیاف  رایـسب  دـهد  ماجنا  ار  یبلق  يزغم و  ياههتکـس  شور  هب  ینامردولاز 
اهتسد و تشپ  ولاز  اهشوگ و 20  تشپ  ولاز  ینعی 20  یبلق  يزغم و  هتکس  دننام  لماک  ینامردولاز  اهيرامیب  عون  نیا  زا  يریگشیپ  رد 

. تسا يرورض  دش  رکذ  نآ  روتسد  هک  مزال  لصاوف  ظفح  اب  اهاپ  يور  ولاز   20
45 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 

، نوخراشف هجیگرس ، نرگیم ، دردرس ، عفار  يزغم ، هتکس  عفر  رب  هوالع  راک  نیا  رس . تشپ  زا  اهشوگ  تشپ  رد  ولاز  نتخادنا  زا  یشیامن 
. تسا هدش  هتخادنا  بلعثلا  ءاد  نامرد  يارب  ریوصت  نیا  رد  هک  تسا  رگید  دروم  اههد  یشومارف و 

. میزادنایم ولاز  صیخشت  رب  انب  ار  ندب  رگید  ياهتمسق  دبک و  هیحان  میخدب  هچ  میخشوخ و  هچ  يدبک  ياهروموت  جالع  رد 
رد هک  دـشاب  هتـشادن  ار  يریگنوخ  ناوت  رامیب  هکنآ  رگم  میهدیم ، ماجنا  ار  ینامردولاز  لماک  متـسیس  يوارفـص  ياهگنـس  يرامیب  رد 

. مینکیم افتکا  هطوبرم  ياهوراد  هب  ناوت  مدع  تروص  رد  ای  مینک و  هدافتسا  تماجح  زا  دیاب  تروص  نیا 

يویلک ياهگنس 

دادعت اما  دریذپ ، ماجنا  دیاب  هتکس  دننام  ینامردولاز  لماک  متسیس  اهنآ  جالع  هب  کمک  يویلک و  ياهگنس  لیکشت  زا  يریگـشیپ  يارب 
. ددرگ نییعت  یتنس  بط  رب  طلسم  کشزپ  طسوت  دیاب  اهاپ  رد  هچ  تسد و  رد  هچ  شوگ و  تشپ  رد  هچ  اهولاز 

ریساوب

اب ینامردنوخ  زین  یهاگ  هتبلا  تسا . لوا  ترورض  نیا  دریذپیم . ماجنا  ددع  اپ 10  ره  دادعت  هب  اهاپ  يور  ینامردولاز  ریساوب  يرامیب  رد 
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. دوشیم يزاسکاپ  هیلخت و  ریساوب  هدننکهیذغت  ياهگر  تروص  نیا  رد  ددرگ . ماجنا  ریساوب  لحم  شوحولوح  دیاب  ولاز 
زین اهشوگ  تشپ  تسد و  زا  يریگنوخ  هلحرم  ندومن  هفاضا  ینعی  یناـمردولاز  لـماک  ماـجنا  تسا  هارمه  نوخ  هبلغ  اـب  ریـساوب  هچناـنچ 

اهتسد يور  موس  هلحرم  شوگ و  تشپ  سپس  دیریگب ، نوخ  اهاپ  زا  ادتبا  دیناوتیم  تروص  نیا  رد  یهتنم  دباییم . ترورض 
46 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 

نآ دیزادنایب ، ولاز  ار  اهاپ  يور  هرابود  اهتسد ، يور  ینامردولاز  هلحرم  ماجنا  زا  سپ  هک  دـنکیم  ادـیپ  ترورـض  هاگ  دـیزادنایب . ولاز 
. دریذپ ماجنا  ینامردهایگ  صصختم  کشزپ  رظن  اب  هارمه  دیاب  مه 

کیتایس

ددـع هس  ود  اپ ، ینوریب  كزوق  ریز  ات  کچوک  تشگنا  رب  هوالع  تسا  رتهب  دـیهد . ماجنا  اهاپ  يور  ار  ینامردولاز  کیتایـس  يراـمیب  رد 
. دوش هتخادنا  اپ  یلخاد  كزوق  ریز  ولاز 

هنشاپراخ

ات سپس  دوشیم . میسقت  رامیب  ياهاپ  يور  رب  يواسم  تبـسن  هب  رامیب  يدنمناوت  اب  بسانتم  تشرد  يولاز  ددع  هنشاپراخ 20  يرامیب  رد 
سپـس دیهد . شلام  ار  هنـشاپراخ  لحم  بش  ره  نوتیز  نیتنابرت و  کچرک و  زا  یبیکرت  ای  کچرک  نغور  اب  هام  کی  یلا  زور  تدم 20 

هب اـج ، نیرتـکیدزن  هنـشاپ  هریادمین  يور  وـلاز  ددـع  تسا 10  هدـش  هنـشاپراخ  راـچد  اـپ  کـی  رگا  دـینک . رارکت  ار  یناـمردولاز  هراـبود 
هنشاپ يور  تسا  هنشاپراخ  راچد  اپ  ود  ره  رگا  دینک . رارکت  ار  يریگنوخ  دعب  زور  روکذم 15  ياهنغور  شلام  اب  دیزادنیب و  هنشاپراخ 

. دینک رارکت  ار  ینامردولاز  دعب  زور  دیزادنایب و 25  ولاز  ددع  اپ 10  ره 
هنـشاپراخ رگا  دیـسرب . فده  هب  رتدوز  ات  دیریگ  راکب  ار  دیدرگ  حرطم  هتکـس  ثحبم  رد  هک  بسانم  ییاذغ  میژر  اب  هزور  يزاسکاپ 15 

. دربیم نیب  زا  اعطق  ار  هنشاپراخ  ینامردولاز ، راب  هس  ای  ود  تروص  نیا  ریغ  رد  راب و  کی  دشاب  فیفخ 

وناز درد 

. دیهد ماجنا  لکش  نیا  هب  ریز  ریوصت  قبط  ار  ینامردولاز  اهدردوناز  رد 
47 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ددع دیزادنیب و 4  ولاز  ددـع  زین 3  اپ  ینوریب  كزوق  ریز  اهاپ  يور  سپـس  دیزادنیب . وناز  ککـشک  ریز  هریادمین  رد  ار  ولاز  ددـع  ات 4   3
. دینک میسقت  اپ  چم  ات  وناز  ککشک  نیب  ام  طخ  رد  ار  ولاز 

. دوریم نایم  زا  راک  نیا  اب  رگید  دروم  اههد  نار و  تمسق  اپ و  یسحیب  يدرس و  اهوناز ، تشپ  یتفس  دردوناز ،

اپ ندش  تسار  مخ و  لحم  یلخاد  تمسق  یتفس  اب  هارمه  دردوناز 

. دینک هجوت  ریوصت  هب 
اپ و 3 قاس  رد  ددع   3 اپ ، ککشک  ریز  ددع  ات 6   3 دیزادنیب ، اپ  يالول  لحم  رد  وناز  تشپ  تمـسق  رد  ولاز  ددع  ات 6  تروص 3  نیا  رد 

: دینابسچب رگیدکی  زا  رتمیتناس  کی  هلصاف  هب  اپ  كزوق  ریز  ددع 
. دینکن شومارف  ار  هارمه  یهایگ  ياهوراد  دینک و  باختنا  رتتشرد  رامیب  ناوت  هب  تبسن  ار  اهولاز 
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اپ یسحیب  يدرس و 

. دنکیم يدرس  ساسحا  نییاپ  هب  وناز  زا  رامیب 
اپ 15 کی  يارب  ینامز  هلـصاف  ظفح  اب  دیزادنیب و  اپ  ره  يارب  تشرد  يولاز  ددـع  دادعت 10  هب  اهاپ  يور  اپ و  قاس  دادـتما  رد  ار  اهولاز 

. دینک رارکت  راب  زور 3  اپ 25  ود  ره  زور و 
48 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 

سرقن

ار اپ  كزوق  ریز  ات  ناتـشگنا  تشپ  رارکت و  ار  ینامردولاز  دعب  زور   15 دیزادنیب . ولاز  ددع  اپ 10  ره  ناتـشگنا  تشپ  سرقن  نامرد  يارب 
. دشابیم زور  اپ 15  ره  يارب  ینامردولاز  هلصاف  دیریگب . رظن  رد 

کیروا دیسا  نوخ و  دنق  نوخ ، یبرچ 

زور اهتسد و 20  يور  دـعب  زور  یهایگ 20  ياهوراد  فرـصم  اب  ددع و  مادـکره 10  اهشوگ  تشپ  هزور  ییاذـغ 15  میژر  اب  هارمه 
. دیزادنایب ولاز  اهاپ  يور  نآ  زا  سپ 

سیراو

ار اهولاز  دراد ، یگتـسب  هدش  مروتم  ياهگر  عمجت  هب  اهولاز  نتخادنا  لحم  تسا . ینامردولاز  سیراو  يارب  نامرد  نیرتعطاق  نیرتهب و 
. دیزادنیب تبون  ره  رد  ددع  دادعت 20  هب  اهگر  يور  هدش و  مروتم  ياهگر  عمجت  لحم  زا  رتنییاپ  تناس  دنچ 

سا ما .

هب تبسن  دسریم  اهاپ  هب  تبون  هک  یماگنه  دینک . عورش  شوگ  زا  ار  ینامردولاز  يزلف  مومـس  دض  یهایگ  هدننکعفد  ياهوراد  اب  هارمه 
رایـسب يرامیب  نیا  جالع  رد  یتنـس  بط  تازیوجت  ییوراد و  ناهایگ  اب  هارمه  یناـمردولاز  دـینک . رارکت  اـهاپ  يور  ار  یناـمردولاز  زاـین 

. تسا هدوب  قفوم 

( ایراقناق  ) نرگناک

رد دـیاب  درد  مخز و  لـحم  يور  يریگنوخ  دوشیم . لاـمعا  زین  ندـب  عومجم  رد  اـیراقناق  لـحم  رب  هوـالع  یناـمردولاز  يراـمیب  نیا  رد 
درد لحم  يور  ولاز  ددع  زور 3  ره  داح  رایسب  دروم  کی  رد  لاثم  ناونع  هب  دوش . ماجنا  مک  دادعت  هب  هاتوک و  لصاوف 

49 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 
یلا زور و  راب و 15  کی  ياهتفه  نایم و  رد  زور  ود  دعب  نایم و  رد  زور  کی  هب  اهيریگنوخ  هلـصاف  یبسن  دوبهب  زا  سپ  دـش و  هتخادـنا 

. دمآ لصاح  لماک  يدوبهب  هک  ینامز  ات  دیسر  رخآ 

یئاخرتسا ياهيرامیب  جلف و 

ینیب و تبوطر  تروص و  يدیفس  یمغلب  ياهجازم  رد  نآ  تمالع  نآ . زا  یتمـسق  ای  ندب  لک  رد  تکرح  سح و  ندش  لطاب  زا  ترابع 
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یخرب هک  هنوگنآ  دراد ، دوجو  ضقانت  کی  ینامردولاز  ءاخرتسا و  يرامیب  رد  هچرگ  تسا . مغلب  تاـمالع  ریاـس  یخرب  رد  یـشومارف و 
بوسر ای  هتخوس و  يادوس  ارفـص و  عقاوم  زا  يرایـسب  رد  مغلب  اما  دـننکیم ، عنم  ار  مغلب  هبلغ  تلاـح  رد  يریگنوخ  یتنـس  بط  ءاـبطا  زا 

ار هرـصاحم  مغلب  هدنفاکـش  ياهوراد  کـمک  اـب  یناـمردولاز  تروص  نیا  رد  دوشیم . اـهنآ  هیزجت  عناـم  هدرک و  هرـصاحم  ار  هدـش  هداد 
اب نآ  زا  دعب  تسد و  يور  سپـس  تسا و  يرورـض  شوگ  تشپ  رد  ینامردولاز  نیاربانب  ددرگیم . یفاضا  طالخا  عفد  ثعاب  هتـسکش و 
رب طلـسم  کشزپ  صیخـشت  رامیب و  ناوت  هب  ولاز  تاعفد  دادـعت و  دوشیم . رارکت  اپ  زا  ییاهشخب  رد  راب  دـنچ  يراـمیب  تدـش  هب  هجوت 

. دراد یگتسب  یتنس  بط 

اهكروک اهلمد و 

نوچ تسین ، بسانم  يریگنوخ  هب  مادـقا  لمد  ندیـسر  جـضن و  زا  لبق  ات  دراد . یـصاخ  نامز  ولاز  زا  هدافتـسا  كروک  لمد و  نامرد  رد 
لمد ندیـسر  زا  سپ  تسا  رتهب  دشاب . نتفرگ  لکـش  يادتبا  رد  كروک  ای  لمد  هکنآ  رگم  دنامیم  یقاب  فیثک  نوخ  جراخ و  زیمت  نوخ 
لمد تسا  نکمم  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  جراخ  اهكرچ  جورخ  اب  هارمه  فیثک  نوخ  ات  دوش  ماجنا  ینامردولاز  هدنناسر  ياهوراد  اب 

نودب  دنهاوخیم  هک  تسا  قداص  یناسک  دروم  رد  رتشیب  هابتشا  نیا  دروآ . رب  رس  رتكاندرد  رتتخس و 
50 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 

نآ و يور  ولاز  کی  نتخادـنا  هدرکن  زاب  رـس  لمد  يارب  هتبلا  دـنربب . نیب  زا  ار  كروک  ای  لمد  ینامردولاز  اب  رتشیب  هدـنناسر و  ياـهوراد 
. دوشیم هدنناسر  ياهوراد  ندرک  لمع  رتعیرس  ثعاب  دنکیم  داجیا  ولاز  هک  یخاروس  تسا . حیحص  هدنناسر  ياهولاز  نتشاذگ  سپس 

ییابیز ینامردولاز و 

یتخمز ترودـک و  یگریت و  تروص و  ياهشوج  اهکل و  جالع  نیرتهب  دـبک  نوخ و  هدننکهیفـصت  ياهوراد  اـب  هارمه  دـناوتیم  ولاز 
فرط ود  ینیب  رانک  رد  ای  هراورآ و  ریز  هناچ و  ریز  ولاز  دنچ  نتخادـنا  دـعب  زور  دـنچ  فتک و  ود  نیب  زا  تماجح  نتفرگ  دـشاب . تسوپ 
فافش نوخ  هتفرگ و  تروص  زا  ار  فیثک  نوخ  دوشیم ، ماجنا  اهشوگ  تشپ  رد  هک  دش  ثحب  نآ  زا  البق  هک  ینامردولاز  ای  تروص و 

. دروآ دهاوخ  ناغمرا  هب  رامیب  يارب  ار  يریگمشچ  ییابیز  تسا و  نامرد  هار  نیرتهب  هک  دزاسیم  يراج  تسوپ  رد  ار 
رد هاگ  هتبلا  تسین . ینارگن  هنوگچیه  ياج  تفر و  دهاوخ  نایم  زا  یتدم  زا  دعب  دوشن  يراکتسد  هچنانچ  ولاز  شین  ياج  هک  دینک  هجوت 
اب راب  دنچ  عضوم  نامه  يور  ار  يریگنوخ  دیاب  دارفا  نیا  هک  دوریم  نیب  زا  رترید  اهولاز  ياج  دنراد  يدیدش  نوخ  یگدولآ  هک  يدارفا 

. دورب نایم  زا  رتدوز  اهولاز  شین  ياج  هدش و  زیمت  نوخ  ات  دننک  رارکت  ولاز 
كزوق و فارطا  اـهاپ  يور  دوریم و  ناـیم  زا  رتدوز  ییـالاب  ياهمادـنا  تروـص و  اهـشوگ و  تشپ  وـلاز  شین  ياـج  تیوـلوا  بیترت  هب 

. تفر دهاوخ  نایم  زا  رترید  ناتشگنا  کیدزن 
51 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 

امزگا

یفاک طسوتم  يولاز  کی  تشگنا  ود  ره  هب  ناتـشگنا  يامزگا  رد  دـیزادنایب . مخز  يور  امزگا و  مخز  رانک  ار  اهولاز  امزگا  يراـمیب  رد 
. دینک رارکت  ار  ینامردولاز  راب  کی  زور  ره 15  تسا و 

ای سیـسایروزپ  دوشیم . نکهشیر  یلک  هب  امزگا  دینک  هدافتـسا  ادوس  لهـسم  جـضنم و  یهایگ  ياهوراد  زا  ینامردولاز  اب  هارمه  هچنانچ 
. ددرگیم جالع  یهایگ  ياهوراد  ینامردولاز و  اب  نکمم  لکش  نیرتهب  هب  ابوق )  ) زادنا هتسوپ  يامزگا  رشتنم و  يامزگا 
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محر ياهيرامیب  ضیح و  سابتحا 

ياهنوخ نآ  رب  هوـالع  دوشیم . ضیح  شزیر  ثعاـب  تسا و  رثؤم  دـیفم و  اـهاپ  يور  ولاز  زا  هدافتـسا  عقاوم  رثکا  محر  ياـهيرامیب  رد 
. دوشیم هیفصت  ینامردولاز  هلیسو  هب  هتخاس  مومسم  ار  ندب  هدشن و  عفد  محر  قیرط  زا  هک  فیثک 

ياـهوراد مینک . فرحنم  يرگید  بناـج  هب  محر  زا  ار  نوخ  ریـسم  میهاوخب  هکنآ  رگم  تسین  یناـمردولاز  هب  يزاـین  موربـیف  يراـمیب  رد 
. دنکیم نامرد  لماک  روطب  ار  يرامیب  نیا  ههام  ای 6  ههام  هرود 3  کی  یط  دراوم  زا  يرایسب  رد  یهایگ 

52 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 

( دصف  ) ینزگر

هراشا

کشزپ صیخشت  ساسارب  هک  تساهگر  رد  نوخ  تافاضا  ندرک  جراخ  یعون  یتنـس  بط  رد  ینامردنوخ  شور  نایم 3  زا  ندز  گر 
رطاخ هب  هک  زین  يدارفا  دروم  رد  دریذپیم . ماجنا  دناهدش  يروجنر  ثعاب  هدش و  هتشابنا  محازم  یطلخ  داوم  هک  ییاج  ییاسانـش  رب  ینبم 

. دریذپیم ماجنا  دناهدش  نوگانوگ  ياهيرامیب  تفایرد  دعتسم  نوخ  هبلغ  شیازفا و 
درد سرقن ، کیتایـس ، دنوشیم . اوادم  زین  دصف  ای  ینزگر  هلیـسوب  دـنوشیم ، نامرد  ینامردولاز  قیرط  زا  هک  ییاهيرامیب  زا  يرایـسب 

جالع ینزگر  هلیـسو  هب  رگید  يرامیب  اههد  ریـساوب و  ایلوخیلام و  عرـص و  هتکـس و  اهشـش و  ياهگریوم  یگراپ  سیراو و  لصافم ،
. دنوشیم

قازب رد  يداقعنا  دض  هرثؤم  هدام  دوجو  ولاز  زایتما  اهنت  دروآ . لمع  هب  هسیاقم  دصف  ینامردولاز و  هویـش  ود  نایم  یتسرد  هب  ناوتن  دـیاش 
. تسا روناج  نیا  ناهد 

طلخ دـیاب  يدراوم  رد  اـی  دومن . ینزگر  هب  مادـقا  هاـگنآ  ددرگ ، هیلخت  راـمیب  جازم  دـیاب  دراوـم  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن 
رثا رد  دـساف  طلخ  زا  يرادـقم  تروص  نیا  ریغ  رد  هچ  درک ، ینزگر  هب  مادـقا  سپـس  دومن ، عفد  هدامآ  هتخپ و  ار  رامیب  مسج  رب  مکاح 
نیا رد  ددرگ . يرامیب  دیدشت  ثعاب  هدش و  يراج  رواجم  قطانم  ندب و  رـسارس  هب  اج ، کی  رد  نوکـس  ياج  هب  هدـش و  قیقر  ندز  گر 

. دنک عفد  ار  محازم  طلخ  زا  يدایز  رادقم  ات  دنک  رارکت  تاعفد  هب  ار  ندز  گر  تسا  راچان  کشزپ  تروص 
53 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. تسا لیلد  نیمه  هب  دننکیم  یتحاران  راهظا  زاب  ندز  گر  راب  ود  یکی  ماجنا  اب  دارفا  زا  یخرب  هکنیا 
. ددرگ ظفح  يدعب  ندز  گر  يارب  رامیب  ناوت  ات  تشاذگ  یقاب  ندب  رد  طلخ  اب  هارمه  نوخ  يرادقم  ندز  گر  رد  تسا  مزال  هاگ 

. دومن زیهرپ  ندز  گر  زا  هدرک و  تیاعر  ار  طایتحا  بناج  دیاب  ینوگانوگ  دراوم  رد 
. دریذپ تروص  ندز  گر  دیابن  نآ  زا  دعب  و  غارفتسا )  ) ندرک یق  ماگنه  رد  الثم 

گر زج  ياهراچ  هک  يدراوم  رد  هتبلا  ددرگ . نینج  گرم  ثعاـب  تسا  نکمم  هک  ارچ  دـنزرو  باـنتجا  ندز  گر  زا  دـیاب  رادراـب  ناـنز 
. دنریگ رارق  لمع  دروم  دیاب  زین  رادراب  نانز  تسین  ندز 

رامیب يارب  يرطخ  میب  هک  تسا  يدح  رد  نوخ  هبلغ  هک  يدراوم  رد  رگم  دوش  زیهرپ  ندز  گر  زا  تسا  رتهب  زین  هناهام  تداع  تلاح  رد 
. دوریم

يوادوس لاهـسا  هکنآ  زا  سپ  زین  ادوس  هبلغ  دراوم  رد  درادن . رب  رد  ینایز  تسا و  يرورـض  ندرک  دصف  نآ  شیازفا  نوخ و  هبلغ  ماگنه 
. تسا عنامالب  ندز  گر  دیشخبن ، يدوس  رامیب  لاح  هب 
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صوصخب دش  دهاوخن  اهنآ  دوبهب  ثعاب  ندز  گر  تسا ، هدرتسگ  دایز و  رایـسب  ناشندب  رد  محازم  ياهطلخ  هک  دنوش  ادـیپ  يدارفا  رگا 
. دنشاب هتخپان  ماخ و  اهطلخ  نیا  رگا 

. دیشک نوریب  دصف  هلیسو  هب  ار  طلخ  هدنامیقاب  سپس  تخادرپ ، رامیب  طالخا  هیلخت  هب  دیاب  ادتبا 
ریغ ياهبت  ماگنه  رد  هکنآ  رگم  دـیزرو . بانتجا  ندز  گر  زا  دـیاب  ینوفع ، ياهبت  صوصخب  تسا ، بت  راچد  رامیب  هک  يدراوم  رد 

. دریذپ تروص  بت  يدوبان  زا  سپ  يدعب  ندز  گر  و  دوش ، هتفرگ  نوخ  مک  رادقم  هب  ینوفع ،
. دوشن دصف  هب  مادقا  هاگچیه  دیاب  مه  دیدش  زرل  بت و  ماگنه  رد  سپ 

54 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 
هک یتلاح  رد  روط  نیمه  تشادرب ، تسد  دـیاب  ندز  گر  زا  تسا  هدـش  گنرمک  یتروص  ای  گـنریب  تسوپ  هچناـنچ  ندز  گر  ماـگنه 

. دروآ دنب  ار  نوخ  فقوتم و  ار  ندز  گر  دیاب  گنر ، یتروص  رایسب  تسا و  قیقر  نوخ 
ثعاب لاحنیعرد  هک  دشاب  زاسنوخ  یتیوقت  میژر  تحت  یتدـم  هکنآ  رگم  دـننزب ، گر  دـیابن  دنتـسه  دـیدش  ینوخمک  راچد  هک  يدارفا 
هارمه هب  يداـیز  دـساف  ياـهطلخ  اـما  دوشیم  نوخ  تیوقت  ثعاـب  رایـسب  تشوگ  غرممخت و  رگج و  ندروخ  ـالثم  دـنوشن . نوخ  یفیثک 

هدیدنـسپ حـلاص و  نوخ  يزاسنوخ ، نیع  رد  هریغ  هنزگ و  اراخب و  يولآ  يزبس و  ياهپوس  اهيزبس و  اـب  نوخ  تیوقت  تشاد . دـهاوخ 
. دنکیم داجیا 

، دنشابیم یگدروخمههبلد  ءالتما و  هدعم و  یتحران  راچد  هک  یناسک  روطنیمه  درک . دصف  دیابن  مکـش  یگتـشابنا  يریـس و  تلاح  رد 
. دندرگ عفد  بسانم  ياهوراد  اب  قوف  دراوم  دیاب  ادتبا  هکلب  دننزب  گر  دیابن  تلاح  نآ  رد 

. تسین بسانم  نادنچ  ندز  گر  زین  دیدش  یگنسرگ  تلاح  رد 
نیمه رد  قیقر  فیطل و  ياهاذغ  رکـش ، اب  وج  هراصع  روگنا ، هریـش  هکرـس  تبرـش  ینیریـش ، یمک  اب  تاعیام  ندروخ  ندز  گر  زا  سپ 

. دشابیمن زیاج  يریگنوخ  عون  ره  زا  سپ  امرخ  لسع و  یشرت ، غرممخت ، رگج ، فرصم  تعاس  ات 24  تسا . بسانم  فیدر 
نانآ زا  دح  زا  هدایز  دیابن  دنوش و  دصف  ماگنهبش  دیاب  دنتـسه ، ایلوخیلام  نونج و  ساوسو ، دـننام  يرکف  ياهيرامیب  راچد  هک  يدارفا 

. تفرگ نوخ 
تروص رد  طقف  طایتحا و  اب  رایسب  دیاب  ندز  گر  دنتسه  ناوتان  رایـسب  هدش و  هدید  حوضو  هب  اهنآ  رد  یگتـسکش  هک  لاسنهک  دارفا  رد 

. دریذپ تروص  يراچان 
رازبا هـکنآ  رگم  دـنریگیم ، رارق  دـیدش  يزیرنوـخ  رطخ  ضرعم  رد  اهنایرــش  هـک  ارچ  دز  رتـشین  ار  اهدـیرو  دـیاب  رتـشیب  ندز  گر  رد 

. دشاب سرتسد  رد  لماک  روط  هب  يزیرنوخ  زا  يریگشیپ 
55 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 

تسد ياهگر  دنوشیم : هدز  رتشین  دصف  لمع  رد  هک  ییاهگر 

یسار  دیرو  لافیق  - 1
ینایم  یلفسا  دنز  دیرو  مادنا  راهچ  گر  - 2

قیلساب  دیرو  قیلساب  - 3
یعرف  یسار  دیرو  عارذلا  لبح  - 4

یتسد  تشپ  ياهدیرو  ملیسا  - 5
قیلساب  زا  ياهخاش  یلغب  ریز  دیرو  لغب  ریز  دیرو  - 6
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یهجوت لباق  نازیم  هب  اهگر  نیا  همه  رب  تسد  تشپ  رب  ولاز  زا  هدافتـسا  هک  دیوشیم  هجوتم  دینک ، تقد  اهدیرو  نیا  ياههخاش  هب  رگا 
. تسا هدش  دصف  نامز  کی  رد  دیرو  ره 6  ییوگ  دراذگیم . رثا 

اپ ياهگر 

( کیتایس  ) ءاسنلا قرع  گر  - 1

: دیرب ار  گر  نیا  ناوتیم  بناج  هس  زا 
ندب  جراخ  فرط  هب  اپ  كزوق  کیدزن 

اپ كزوق  ریز 
كزوق  ات  نیرس  زا  اپ  كزوق  يالاب 

لحم يالاب  دیامن . ینوفع  دض  دهد و  وشتسش  ار  يریگنوخ  هقطنم  لقا  دح  ای  دنک  هزیکاپ  ار  دوخ  ندب  رامیب  تسا  رتهب  ندز  گر  زا  لبق 
. دندرگ عفد  هدامآ  اهگر  ات  دوش  هداد  شلام  الماک  نییاپ  ات  رمک  زا  تسا  رتهب  ددرگ . نایامن  گر  ات  دوش  هتسب  دیاب  يریگنوخ 

56 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دننزیم کچوک  تشگنا  نایم  ار  نآ  زا  ياهخاش  دشن ، نایامن  گر  دارفا  زا  یخرب  رد  هچنانچ 

سرقن و فیفخت  يارب  لاحنیعرد  دربیم و  نیب  زا  ار  نآ  یلک  هب  اـی  دوشیم و  کیتایـس  درد  هجوت  لـباق  فیفخت  ثعاـب  گر  نیا  ندز 
. تسا دیفم  [ 6] رغاپ يرامیب 

نفاص - 2

. تسا کیتایس  گر  زا  رتنایامن  يردق  اپ و  كزوق  یلخاد  فرط  رد  هک  تسا  یگر 
. دوشیم دبک  نییاپ  ياهمادنا  هیلخت  ثعاب  گر  نیا  ندز 

. دوشیم ءاسنلا  قرع  درد  نتفر  نایم  زا  ثعاب  کیتایس  گر  دننام  شور  نیمه  رد 
. تسا رترثؤم  کیتایس  درد  ندرب  نیب  زا  رد  یگر  ره  زا  کیتایس  گر  ندز  هک  تسا  نیا  رب  هدیقع  ار  یخرب  هتبلا 

. دریگیم ماجنا  بروم  تروص  هب  انهپ و  رد  نفاص  گر  ندیرب 

یبکر دیرو  - 3

. نفاص گر  ریسم  رد  رانک و  رد  تسا  یگر 
. تسا رترثؤم  نفاص  گر  زا  ضیح  نداد  شزیر  ریساوب و  دعقم و  درد  فیفخت  رد  گر  نیا  ندز 

اپ هنشاپ  یبقع  گر  - 4

. دنکیم یط  ار  نفاص  ریسم  نامه  زین  گر  نیا 
زا يرایـسب  نوخ  تسا . دیفم  دنکیم  لوزن  ندـب  نییاپ  هب  الاب  زا  هک  ییاهيرامیب  هیلک  هجلاعم  يارب  یلک  روطب  اپ  ياهگر  زا  يریگنوخ 

ياج  رب  اپ  رد  ار  دوخ  دئاز  داوم 
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57 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 
مومـسم ظیلغ و  ددنگیم و  دریذپیم و  يدنک  اپ  رد  صوصخب  نوخ  تکرح  دریذپیم ، یتساک  ناسنا  كرحت  هک  جیردت  هب  دراذگیم ،

. دوشیم
هنشاپراخ و لیفلا ، ءاد  یتسوپ ، ياهشراخ  امزگا و  ایراقناق ، سیراو ، دردوناز ، کیتایس ، اپ ، ماروا  سرقن ، اپ ، ناتـشگنا  رـس  نتفر  باوخ 

. دوشیم جالع  اپ  ياهگر  زا  يریگنوخ  هلیسوب  رگید  ياهیتحاران  زا  يرایسب 
یهجو هب  دوشیم و  ناربج  هتبلا  هک  دـهدیم  تسد  زا  ار  شیوخ  ناوت  زا  يرادـقم  رامیب  تقوم  روطب  اپ  زا  يریگنوخ  رد  هک  دـینک  هجوت 

. دش دهاوخ  کمک  اهاپ  رد  نوخ  نایرج  هب  رتملاس  رتلاعف و  رتوکین و 
. دنباییم شهاک  اپ  ياهگر  زا  يریگنوخ  اب  زین  ریهک  دننام  يوارفص  امزگا و  دننام  ییادوس  ياهيرامیب 

رس ياهگر 

اهجادو - 1
اهدیرو - 2
اهنایرش - 3

. تسا هدمآرب  وربا  ود  نیب  زا  هک  یناشیپ  دیرو  - 4
. دنوشیم شخپ  هاگجیگ  شخب  رد  ود  ره  یلبق  گر  گر و  نیا  یناشیپ  يالاب  دیرو  - 5

. تسا اتود  اهنآ  دادعت  کشا  شزیر  لحم  ياهدیرو  - 6
. دنراد رارق  اهوم  طخ  شوگ و  تشپ  يالاب  تمسق  رد  هک  یکچوک  ياهگر  - 7

ینیب  هرانک  رد  یگر  - 8
58 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 

، لاحط ياهیتحاران  هیرلا ، تاذ  هرجنح ، ناروا  ادـص ، یگتفرگ  یگنتسفن ، مسآ ، دـننام  ییاهيرامیب  يارب  رـس  ياـهگر  زا  يریگنوخ 
ياهروموت رس ، راود  ینیگنس و  هجیگرس ، ینیب ، ياهشراخ  شوج و  تروص ، ياهکل  کم ، کک و  اهدردشوگ ، زا  یضعب  اهدردرس 

. تسا دیفم  رگید  دراوم  يرایسب  یبلق و  يزغم و  ياههتکس  نوخ ، هبلغ  اب  هارمه  يزغم 
. تسا دیفم  اههزول  مرو  یگفخ و  تلاح  نابز و  ياهیتحاران  يارب  نابز : ریز  گر  - 9

. دنراد ینایامن  یگدیشک  ندرگ  يدوگ  یکیدزن  ات  هک  شوگ  هتسجرب  ناوختسا  ریز  رد  عقاو  ياهگر  - 10
. ناهد يوب  عفد  تهج  خنز : يالاب  نییاپ و  بل  ریز  ياهوم  یکیدزن  رد  یگر  - 11

. دنتسه اهدیرو  هلمج  زا  یگمه  قوف  ياهگر  دنریگیم . نوخ  نآ  زا  هدعم  رس  یتحاران  هجلاعم  يارب  هثل : گر  - 12
ياهدردرـس عفار  نینچمه  تسا . دـیفم  مشچ  رگید  ياـهیتحاران  دـیراورمبآ و  زا  يریگـشیپ  يارب  شوـگ  تشپ  رد  عـقاو  نایرـش  ندز 

. دشابیم نمزم 

مکش ياهگر 

مکـش يور  زا  نآ  يالاب  گر  ندز  تسا و  ندـب  تسار  فرط  رد  دـبک  دراد . رارق  دـبک  يالاب  يرگید  لاحط و  يالاب  رد  یکی  گر  ود 
. تساقستسا هلمج  زا  يدبک  ياهيرامیب  عفار 

. تسا دیفم  کشزپ  صیخشت  اب  لاحط  ياهيرامیب  هیلک  يارب  پچ  تمس  رد  لاحط  يالاب  رد  عقاو  گر 
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59 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ولاز دصف و  تماجح ، نایم  ياهسیاقم 

درک و تماجح  ندز ، گر  ياج  هب  ناوتیمن  رگید  ترابع  هب  هدوب و  درفهبرصحنم  هار  اهنت  یعقاوم  رد  قوف  ياههویش  زا  مادکره  هچرگ 
اهيریگنوـخ رد  تسا ، نینچ  عـقاوم  رثـکا  رد  هک  یلک  ساـیقم  کـی  رد  عوـمجم و  رد  اـما  دریگب  ار  تماـجح  ياـج  دـناوتیمن  وـلاز  اـی 

. درادن ریظن  يریگشیپ  هبنج  ظاحل  زا  تماجح  ظاحل  نیا  زا  هدوب و  رترثؤم  رگید  ياههویش  زا  ینامردولاز 
ناگدـنیوپ میراودـیما  هدرک و  دزـشوگ  ار  تیمها  زئاح  ياهتکن  میربیم ، نایاپ  هب  یهلا  هوق  لوح و  هب  ار  یناـمردنوخ  باـتک  هک  کـنیا 

: دننک هجوت 
رد هچ  يریگـشیپ و  رد  هچ  تساهيرامیب . اهدرد و  جالع  نامرد و  یـساسا  ياههویـش  زا  یکی  مکحم و  ياـههیاپ  زا  یکی  یناـمردنوخ 

. تسا هدوب  لفاغ  نف  نیا  تیمها  زا  هنافسأتم  دیدج  بط  دش . دهاوخن  لماک  ینامرد  نوخ  نودب  اهنامرد  زگره  جالع 
، یناریا بط  قفوم  ياههویـش  زا  یکی  ناونع  هب  ار  ینامردنوخ  دنراد و  لوذبم  نایاش  هجوت  مهم  نیا  هب  دـیاب  زوسلد  ناققحم  ناکـشزپ و 
ار نآ  توق  طاـقن  هناـملاع  یـسررب  قیقحت و  اـب  دـننک ، كاـپ  رـضاح  نرق  ياـههیاریپ  زا  ار  نآ  هدرک و  حرطم  ناـمزیزع  روشک  یمالـسا ،

تابرـض نایناریا  یناـمردنوخ  نداد  هولج  گـنرمک  اـب  یبرغ  یتادراو  بط  هنافـسأتم  دـنیامن . تیوقت  ار  نآ  فعـض  طاـقن  دنرامـشرب و 
رد هتشذگ  لاس  دص  کی  رد  نارامیب  مدرم و  زا  يرایسب  ناج  موش  رذگهر  نیا  زا  دروآ و  دراو  نامروشک  یتنـس  بط  هب  يریذپانناربج 

ناطرس هتکس و  نوچ  يزوسنامناخ  ياهيرامیب  هرطیـس  تفای و  همادا  مدرم  زا  يرایـسب  ملا  جنر و  تفرگ و  رارق  یتسین  گرم و  ضرعم 
اههداوناخ مرگ  ياهنوناک  رب  هریغ  و 

60 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 
بط ناشخرد  دیـشروخ  لباقم  زا  رات  هریت و  ياهربا  دوشیم و  المرب  يرگید  زا  سپ  یکی  دیدج  بط  تاهابتـشا  هک  لاح  دـش . هدرتسگ 

یمالـسا یلم  بط  ياـههیامناج  هک  تـسا  ناـمروشک  ناشیدـنادازآ  نادنمـشیدنا و  هـمه  رب  دـنوریم  راـنک  هـب  مـکمک  ناـمروشک  یلم 
باتک رد  نایناریا  تاراختفا  زا  یگرب  ناونع  هب  ار  ینامرد  نوخ  هلمج  زا  هداد و  رارق  نایناهج  دربراـک  قیقحت و  ضرعم  رد  ار  ناـمروشک 

. دننزب مقر  ناهج  یکشزپ 
 ... ءاش ا نا 
مالسلا  و 

هامنیدرورف 1386 مود - پاچ 
يوسوم  دمحم  دیس 

61 ص : ج2 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ذخآم عبانم و 

انیس نبا  فیلأت  نوناق :
یناسارخ  یلیقع  نیسح  دمحم  دیس  فیلأت  نیدابارق :

یّطخ  ياههتشونتسد 
شیدناریخ نیسح  فیلأت  تماجح :
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افش کیپ  بتک  زا  ياهعومجم 

ینامردولاز  - 1
اهتبرش - 2

يزغم  یبلق و  ياههتکس  اهدردرس و  یعطق  نامرد  - 3
دبک شراوگ و  هاگتسد  ياهيرامیب  - 4

نانز  ياهيرامیب  - 5
نادرم  ياهيرامیب  - 6

یهایگ  ياهوراد  ضراوع  - 7
ناطرس  جالع  - 8

راردا يراجم  هیلک و  ياهيرامیب  - 9
لصافم  ناوختسا و  ياهيرامیب  - 10

تسوپ  ياهيرامیب  جالع  ییابیز و  - 11
ءاعما هدعم و  ياهيرامیب  - 12

[7]

________________________________________

ندرک هیقنت  (- 1 [ ) 1]
ندرک غارفتسا  (- 2 [ ) 2]

. تسا هدیسرن  نیثدحم  هب  هداتفا و  ملق  زا  متفه  درد  تایاور  رد  (- 1 [ ) 3]
ياقآ مرتحم  دنمـشناد  فیلأت  مالـسا  هاگدـید  زا  تماجح  باتک  هب  تماجح  دروم  رد  یمالـسا  ثیداحا  زا  رتشیب  عـالطا  يارب  (- 2 [ ) 4]

. دیئامرف هعجارم  شیدناریخ  نیسح 
. تسا هدش  هداد  حیضوت  لصفم  روطب  افش  کیپ  هعومجم  ياهباتک  زا  یکی  رد  هتکس  جالع  ياهوراد  (- 1 [ ) 5]

. دوشیم مروتم  تفلک و  ناسنا  ياپ  لیف ، ياپ  دننام  رغاپ : (- 1 [ ) 6]
1388 ه.ش. مود ، پاچ : ناهفصا ، شهوژپ -  نوناک  دلج ، 12 افش ، کیپ  هعومجم  دمحم ، يوسوم ، [ 7]

دلج 3

همان میدقت 

لدـبم يدـبا  يزوریپ  هب  ار  نایوجقح  يرهاـظ  تسکـش  ربماـیپ ، راـبت  زا  يدرم  زوسهنیـس  ربص  اـب  خـیرات  هناـنامرهق  شمرن  نیرتهوکـشرپ 
. تخاس

. دومن يراذگهیاپ  ینیسح  ياونین  رد  ار  نامز  راوخنوخ  نمیرها  طوقس  هدولاش  شیوخ  رگج  ياههراپ  اب  ماجنارس  مامه  ماما  نیا  نسح 
رب خـیرات  راوخنوخ  نارادـمروز  هیرک  هرهچ  زا  باـقن  درـشفیم و  ناقـشاع  ریـشمش  رب  اروشاـع  رد  هک  دوب  نسح  هنادرم  تسد  ییوگ  وت 
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. تشادیم
يوسوم  دّمحم  دیس 

5 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

بلاطم تسرهف 

هحفص  ناونع 
همانمیدقت 

بلاطم 5 تسرهف 
راتفگشیپ 15

یسانشجازم 19 ینامردولاز و 
25 تسیچ ؟ ولاز 

یکشزپ 26 يایند  رد  نآ  هدافتسا  ولاز و  هچخیرات 
نایناریا 30 یتنس  بط  رد  ولاز  هاگیاج 

ینامردولاز 
اهترورض 33

ولاز 34 يرادهگن  هوحن 
ولاز 35 دیص  یگنوگچ 

ولاز 36 زا  هدافتسا  یگنوگچ 
نوخ 38 دنق  نارامیب  ولاز و 

ولاز 39 مخز  زا  تظفاحم 
ینامردولاز 40 ياههرود  نیب  لصاوف 

ینامردولاز 41 زا  یشان  ینوخ  مک 
ینامردولاز 42 دیدش  درد 

فلتخم  ياهيرامیب  رد  ولاز  زا  هدافتسا  هوحن 
رس ضارما 

يزغم 43 ياههتکس 
دومن 45 هعجارم  هتکس  عوقو  زا  سپ  اهتدم  رامیب  رگا 

هتفایافش 47 نارامیب  رد  هتکس  رارکت  زا  يریگشیپ 
يومد 49 ياهدردرس 

6 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 
50 نرگیم )  ) هقیقش ياهدردرس  ریاس 

یباتفآ 50 دردرس 
ماسرس 50
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هجیگرس 51
51 یشومارف ) رمیازلآ ،  ) نایسن

51 نوسنیکراپ )  ) هشعر
سا 53 ما .

هظفاح 54 تیوقت 
دومج 54

رهس 54
نونج 55
قشع 55
عرص 55

سوباک 55
جلف 56
هوقل 56

جالتخا 56
جنشت 56

مشچ  ضارما 
57 هژملگ )  ) درب

يدایز 57 هژم  جک و  هژم 
قالس 57
قانرش 58
برج 58

7 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 
لبس 58

تالایخ 58
58 يروکبش )  ) اشع

59 يروکزور )  ) رهج
دید 59 فعض 

59 مشچ ) شراخ  شزیربآ و   ) هعمد
دیراورم 59 بآ 

مشچ 59 نوخ  راشف  مشچ و  ندمآ  رب 
شوگ  ضارما 

شوگ 60 زاوآ  زوزو و  نینط ،
60 یبیکرت ) يادوس  ارفص و  ای  يوارفص و   ) شوگ درد 
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شوگ 60 مخز 
ینیب  ضارما 

ییایوب 61 سح  ندش  لطاب 
61 ارفص )  ) ینیب یکشخ 

ینیب 61 مخز 
دیفم 61 فاعر 

يور  ضارما 
62 خرس ) سامآ   ) ارشام

62 ترودک ) هب  لیام  یخرس   ) مانشداب
بل  ضارما 

بل 62 مرو  بل ، كرت 
ناهد  ضارما 

63 دوب ) یمرگ  زا  نوچ  ناهد  ششوج   ) عالق
8 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

63 يوارفص ) عون  ناهد  یئوبدب   ) زحب
تفآ 63

63 یمرگ ) هبلغ  اب  هارمه   ) نادند درد 
هثل 63 ءاخرتسا 

64 هرویپ )  ) هثل تنوفع 
هثل 64 يزیرنوخ 

هثل 64 مرو 
هثل 64 لکأت 

هزول 64 رود  هسبآ 
نابز  ضارما 
نابز 65 مرو 

ناسلا 65 ققشت 
نابز 65 شزوس 

قلح  ضارما 
کچوک 65 نابز  مرو 

65 ولگ ) درد   ) قانخ
قلح 65 مخز 
هنیس  ضارما 
هنیس 66 درد 
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زاوآ 66 یگتفرگ 
لاعس 67 هفرس ،

نوخ 67 اب  هارمه  هفرس 
مسآ 67 سفن ، یگنت 

69 لس )  ) هیر مخز  ای  تحارج 
9 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هیرلا 69 تاذ 
بنجلا 69 تاذ 
ردصلا 69 تاذ 

لد  ضارما 
بلق 70 شپت  ای  ناقفخ 

یبلق 70 ياههتکس 
بلق 73 ندش  گرزب 

بلق 73 قورع  یگتفرگ 
لارتیم 73 هچیرد  تاعیاض 

شراوگ  هاگتسد  هدعم و  ضارما 
يرم 73 مرو 

یق 73 غارفتسا ،
نوخ 74 غارفتسا 

هکسکس 74
ریساوب 74

دعقم 74 قاقش 
دعقم 74 مرو 

دعقم 75 فارطا  لمد 
نساب 75 يور  دعقم و  فارطا  رشیف 

رگج 75 سامآ 
طرفم 75 شطع 

هینقلا 76 ءوس 
76 يدبک ) زوریس   ) ءاقستسا

ناقری 77 اهتیتاپه ،
10 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

( لاحط  ) زرپس ضارما 
لاحط 77 سامآ 
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لاحط 77 ياهيرامیب 
هناثم  هیلک و  ضارما 

هناثم 78 هیلک و  سامآ 
هناثم 78 هیلک و  مخز 

سطیبایذ 78
نادرم  صاخ  ضارما 

هضیب 79 مرو 
بیضق 79 مخز 

باتسورپ 79
ینم 80 شزوس 

تلآ 80 ندش  قش  ماود 
80 لسوکیراو )  ) نادرم رد  یلسانت  قورع  یگتفرگ 

نانز  صاخ  ضارما 
ضیح 81 نوخ  ندش  هتسب 

اجر 81
دعقم 81 محر و  هناهد  دیدش  شراخ 

كاندرد 82 ياهدویرپ 
نانز 82 رد  یلسانت  قورع  یگتفرگ 

محر 82 ریساوب 
محر 82 سامآ  محر و  مخز  محر ، قاقش 

نینج 83 طقس 
كازوس 83

11 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 
یئازان 83

لصافم  ناوختسا و  ضارما 
ندرگ 84 ياههرهم  درد 

لصافم 84 اههرهم و  یگدنبسچ 
اهتسد 85 فتک و  ود  نیب  درد 

جنرآ 85 درد 
تسد 85 چم  درد 

رمک 85 کسید 
کیتایس 86

نار 86 ینیگنس  یسحیب و 
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وناز 87 مرو 
وناز 87 تشپ  مرو 

وناز 87 زورترآ 
اپ 89 قاس  هچیهام  دیدش  یتفس 

اپ 89 شزوس  اپ ، قاس  درد 
سرقن 89

هنشاپ 90 راخ 
اپ 90 يور  اپ و  فک  شزوس 
اهاپ 91 تالضع  ندش  رغال 
اهاپ 91 تالضع  ندش  درس 

اهاپ 91 تالضع  شرپ 
مسیتامور 91 دیئتامور ، تیرترآ 

نتفرگ 92 چگ  زا  سپ  اپ  ندش  رغال  یگتسکش و  زا  یشان  یگدرم  نوخ 
12 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

یئابیز  تسوپ و  وم ، ضارما 
رس 93 يوم  شزیر 

رس 93 ياهشوج  عاونا 
یلچک 94

هابور 94 يرامیب  وم ،) یناهگان  شزیر   ) بلعثلا ءاد 
یناوج 95 ظفح  تسوپ ، تفاطل  ییابیز و 

تروص 96 ياهشوج 
تروص 97 کل 

تروص 97 یگریت  تروص ، ندش  خرس 
لاخبت 97

سیسایروزپ 98 امزگا ،
لمد 98
انوز 99

لیگز 99
مخز 99 هدرز 

کلاس 100
كریگفک 100

ریهک 100
اپ 101 هنشاپ  كرت 
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تاناویح 101 یگدیزگ 
صاخ  ضارما 

تجهب 102
سوپول 102

دایتعا 102 كرت 
13 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

یقورع  ضارما 
نوخ 103 راشف 

سیراو 104
ندب 105 ءاضعا  نتفر  باوخ 
هبرض 105 رثا  رد  نوخ  عمجت 

ینوفع  ضارما 
يزاوهیب 106 ياهتنوفع 

تسوپ 106 گنر  هدنهد  رییغت  یچراق  ياهتنوفع 
نار 106 هلاشک  یلسانت و  هاگتسد  یچراق  ياهتنوفع 

اهاپ 107 تسد و  فک  یچراق  ياهتنوفع 
ایراقناق 107 ای  نرگناک 

یناطرس  ياههدغ  يداع و  ياههدغ 
يزغم 108 ياهروموت 

میخو 109 ياهمخز  اب  ندب  رهاظ  ياهناطرس 
تسوپ 111 ناطرس 

تباید 
111 نوخ ) دنق   ) تباید

یتباید 112 نارامیب  رد  میخو  ياهمخز 
15 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

راتفگشیپ

دوب  ام  ياعد  سرد و  زا  هدکیم  قنوردوب  ابهص  ورگ  رد  لد  اهلاس 
ولاز هلیـسو  هب  نامرد  دناهتـشاد . نآ  يریگراکب  رد  ییالاب  تراهم  نایناریا  هک  تسا  نهک  شناد  کی  یخیرات و  هبرجت  کی  ینامردولاز 

. دوب هدنام  لفاغ  نآ  زا  رخاوا  نیا  ات  دیدج  ندمت  هک  تسا  رمع  لوط  رارسا  زا  یکی  اعطق 
. تسا روآباجعا  یتسار  هب  دراد  اهيرامیب  جالع  رد  ینامردولاز  هک  یتفگش  ریثأت 

، دناهتـشاد ولاز  طسوت  اهيرامیب  جالع  رد  هک  یمیظع  ياهتفرـشیپ  نایناریا و  رنه  ندیـشک  خر  هب  اب  ات  میدیـشوک  ریخا  ههد  دـنچ  رد  ام 
هدوب دنسرخان  هنیمز  نیا  رد  نامروشک  نیلوئسم  ياهيرهمیب  اهتفلاخم و  زا  هراومه  اّما  میهد  رارق  ریثأت  تحت  ار  ناهج  یکشزپ  لفاحم 
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تفلاـخم هدـش  هداـهن  اـنب  اـم  ناینیـشیپ  شناد  ملع و  ياهنوتـس  رب  هک  ناـهج  یملع  روـهظون  هدـیدپ  نیا  اـب  ارچ  مینادیمن  یتـسرد  هب  و 
. دنزرویم

ولاز و ییوگ  هک  دنتسه  انتعایب  نانچنآ  یبرجت  دیدج  ياههتفای  ینامردولاز و  هب  تبسن  ناطرس  جالع  رد  صصختم  ناکـشزپ  زا  یخرب 
. درادن هتشادن و  يریثأت  اهيرامیب  جالع  رد  زگره  ینامردولاز 

غرم مخت  هک  دوب  هدرک  زاب  اج  ياهرفح  نوچ  شیاپ  رد  هدـش  داجیا  مخز  دوب و  اـپ  كزوق  ریز  ناطرـس  یعون  راـچد  هک  متـشاد  يراـمیب 
. دـیدرگیم رتقیمع  اـپ  هرفح  جـیردتب  درکیم و  شوارت  نآ  زا  تنوفع  اـمئاد  هک  نیکرچ  یمخز  تفرگیم ، اـج  نآ  قمع  رد  یکچوـک 

دیماان ردارب  رهاوخ و  دنچ  هرادا  هب  دهعتم  دوب  یناوج  هک  رامیب  دوب . هدیشخبن  يرثا  ینامردوترپ  یحارج و  ییایمیـش و  ياهنامرد  یمامت 
هک مداد  نانیمطا  وا  هب  دومن  وگزاب  ار  دوخ  لاح  حرش  درک و  هعجارم  ناوج  نیا  یتقو  دوش . عطق  شیاپ  دیاب  دندوب  هتفگ  ناکشزپ  هدش و 

. دشیمن شیوخ  ياپ  عطق  هب  رضاح  هدرک و  فقوتم  ار  نامرد  هک  دوب  لاس  کی  دیـشک . دهاوخ  شوغآ  رد  ار  يدوبهب  دهاش  دصرددص 
رارق ینامردهایگ  ینامردولاز و  تحت  لاس  کی  زا  رتمک 

16 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 
دوخ یلبق  ناکـشزپ  هب  نانیمطا  لوصح  يارب  وا  دیدرگ . رپ  ملاس  یپ  تشوگ و  زا  اپ  ینوفع  هرفح  دش و  بوخ  جـیردت  هب  مخز  تفرگ و 

هک دـندوب  هتفگ  وا  هب  دوب و  بوخ  رایـسب  شیامزآ  باوج  دـنک . لصاح  نانیمطا  دوخ  يدوبهب  زا  شیاـمزآ  سکع و  اـب  اـت  درک  هعجارم 
نیا میدرک  لقن  نآ  رطاخ  هب  ار  ناتساد  نیا  ام  هک  یبلاج  هتکن  اّما  درادن . دوجو  امش  رد  یناطرس  میخدب  ياهلولـس  زا  يراثآ  چیه  رگید 

رامیب و يارب  مه  دروخرب  نیا  دیدش ؟ نامرد  یشور  هچ  اب  امش  هک  دندوب  هدرکن  لاؤس  کی  یّتح  وا  یلبق  ناکـشزپ  زا  مادک  چیه  هک  دوب 
. دوب زیگنارب  بجعت  رایسب  ام  يارب  مه 

شور کی  افرـص  دناهدرپس و  یـشومارف  داب  هب  یکـشزپ  نونف  رد  ار  يروآون  قیقحت و  هیحور  ام  هدرک  لیـصحت  ناکـشزپ  زا  یخرب  دیاش 
! چیه رگید  دنکیم و  اقلا  نانآ  هب  یبرغ  بط  هک  دنریگیم  راک  هب  اهيرامیب  جالع  رد  ار  يدیلقت 

تابثا تادنتـسم  اههنومن و  لباقم  رد  هک  میاهدوب  نامروشک  یکـشزپ  روما  ناراکردـناتسد  بیرغ  بیجع و  ياـهدروخرب  دـهاش  اـهراب 
. دنهدیم ناشن  دوخ  زا  یفنم  ياهلمعلا  سکع  ینامردولاز  یناریا و  بط  رب  قبطنم  ییوراد  ناهایگ  هلیسوب  اهيرامیب  نامرد  هدش 

یناریا بط  نیـصصختم  ياهبنارگ  تایبرجت  کشزپ  ناتـسود  زا  یخرب  هک  درکیم  تیوقت  ام  رد  ار  رواب  نیا  نانآ  زیمآریقحت  ياهدـنخبل 
بوچراهچ رد  طقف  مه  نآ  یگدزملع  تخس  راصح  دنرخیمن . يزیشپ  هب  دشابیم  ناگتفای  افش  یکشزپ  كرادم  هب  دنتـسم  اقافتا  هک  ار 

روآدای ام  يارب  اهدروخرب  تسا . هدش  یناریا  بط  نیـصصختم  تایبرجت  اههتفای و  هب  یقطنم  حیحـص و  شرگن  زا  عنام  هشیمه  یبرغ  بط 
ياهشالت هک  درادیم  نآ  رب  ار  ام  جالعلا  بعص  ياهيرامیب  هب  التبم  ناناوج  ناریپ و  زا  يرایسب  گرم  هدهاشم  تسا . رایـسب  ياهیخلت 

ياراد نامروشک  هک  تسا  فسأت  ثعاب  ام  يارب  مینک . نادنچ  دص  نامروشک  یتنـس  یهایگ و  بط  گنهرف  ندرک  هنیداهن  يارب  ار  دوخ 
يوس تمـس و  هب  ار  مدرم  یبرغ  مولع  ياههدرک  لیـصحت  زا  یخرب  طلغ  رواـب  یلو  تسا  تیفیک  نیرتهب  اـب  دـیفم  ییوراد  ناـهایگ  % 90

ضراوع  اههد  هکلب  چیه  دنوشیمن  هک  نامرد  دهدیم . قوس  ییایمیش  ياهصرق  اهتبرش و  فرصم 
17 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

یتح فلتخم و  ياهرهش  رد  یناریا  نطومه  نارازه  ماک  هب  ار  یگدنز  دیاب  يزغم  یبلق و  ياههتکس  ارچ  دریگیمارف . ار  نانآ  نماد  یفنم 
هل نانآ  ياپ  ریز  دنتـسه  یبلق  يزغم و  ياههتکـس  جالع  نیرترثؤم  نیرتهب و  هک  اهولاز  هکنآ  لاح  دـنک  خـلت  رزخ  يایرد  رواـجم  قطاـنم 

. دوریم نایم  زا  جنرب  شکتفآ  مومس  اب  ای  دوشیم و 
هناروکروک دیلقت  ياج  هب  دنیایب و  دوخ  هب  يزور  ام  هعماج  تمالس  یکـشزپ و  نیلوئـسم  دیاش  دینک  یقلت  يدج  يرادشه  ار  همدقم  نیا 

همه جالع  نامروشک  نهک  یکشزپ  دنمشزرا  مولع  رتمهم  همه  زا  اهتماجح و  اهولاز و  ییوراد و  ناهایگ  اب  نطو  كاخ  لد  زا  برغ  زا 
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. دنباتشب نادنمدرد  يرای  هب  مه  تسد  رد  تسد  هتفای و  ار  اهيرامیب 
يوسوم  دمحم  دیس 

افش کیپ  یتنس  بط  یشهوژپ  یتاقیقحت و  هسسؤم  سیئر 
19 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

یسانشجازم ینامردولاز و 

ینابم زا  یـسانشجازم  ثحبم  تسا  مزال  دـننک ، تمدـخ  نارامیب  هب  قیرط  نیا  زا  دـنریگارف و  ار  ینامردولاز  ملع  دـنهاوخیم  هک  یناسک 
طالخا عفد  يارب  يزاسکاپ  کـی  تقیقح  رد  ندـب و  طـالخا  هب  ندیـشخب  لداـعت  يارب  يرازبا  یناـمردولاز  هک  ارچ  دـننادب  ار  هیاـپ  بط 

جازم هک  دـنادب  بیبط  دـیاب  فدـه  نیا  هب  ندیـسر  يارب  ددرگ . زاـب  یعیبط  جازم  هب  راـمیب  جازم  ءوس  اـت  دـشابیم  یعیبـط  ریغ  یفاـضا و 
هک جازم  راهچ  نیا  قیرفت  عمج و  رد  یناـمردولاز  تسیچ و  راـمیب  تسیز  طـیحم  جازم  اـهوراد و  جازم  راـمیب و  یلـصا  جازم  يراـمیب و 
رد يراـمیب و  هب  ندـش  راـچد  زا  لـبق  راـمیب  هک  یجازم  تقیقح  رد  ینعی  دـنکیم ؟ لیدـبت  یعیبط  جازم  هب  هنوگچ  ار  راـمیب  جازم  میتفگ 
رد رامیب  یلعف  عضو  اب  نآ  توافت  هدوب و  صخـش  یعیبط  جازم  تمالـس ، نارود  جازم  نآ  تسا . هدوب  جازم  نآ  بحاص  تمالـس  نارود 

. تسا نآ  ندوب  یعیبط  ریغ  یعیبط و 
20 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

يارب هاتوک  ثحب  کی  نآ  زا  لبق  اّما  دـنکیم ، کیدزن  بلطم  نیا  مهف  هب  ار  ام  مهم  هدـیچیپ و  یّنف ، تاکن  ياراد  اّما  هداـس  رادومن  دـنچ 
زا ملاع  تاسوسحم  همه  تعیبط و  رد  دوجوم  داوم  همه  هک  مینکیم  عورـش  هتکن  نیا  زا  میراد و  نآ  زا  لـصاح  طـالخا  جازم و  فیرعت 

اهنآ نیب  شنکاو  شنک و  شزیمآ و  رثا  رد  هک  دنتـسه  دوخ  صاـخ  جازم  ياراد  اـتاذ  رـصانع  نیا  دـناهدمآ . دوـجوب  هناـگراهچ  رـصانع 
دنترابع ناکرا »  » ای رصانع »  » نیا دوشیم . هدیمان  ناکرا »  » دنتسه میـسقت  لباق  ریغ  طیـسب و  هک  هیلّوا  رـصانع  نیا  دنیآیم . دوجوب  اهجازم 

: زا
کشخ  مرگ و  جازم  ياراد  شتآ  . 1

رت مرگ و  جازم  ياراد  اوه  . 2
رت درس و  جازم  ياراد  بآ  . 3

کشخ  درس و  جازم  ياراد  كاخ  . 4
رـصنع راهچ  نیا  تالاعفنا  لعف و  بیکرت و  زا  اـهجازم  همه  دـشابیم و  دوخ  صاـخ  جازم  ياراد  تاـسوسحم  ملاـع  یلـصا  رـصانع  سپ 

: دوشیم فیرعت  یجازم  ظاحل  زا  هدناجنگ و  رادومن  نیا  رد  راچان  یتسه  ناهج  رد  یئیش  ره  نیاربانب  دنوشیم . داجیا 
21 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

الثم دـنریگیم . رارق  مراهچ  ات  موس  ياههناخ  رد  هلاتق  مومـس  رتشیب  تسا . دـح  نیرتالاب  هب  دوعـص  دوش  رتکیدزن  مراهچ  هناخ  هب  هچره 
يدرـس ظاحل  زا  روطنیمه  دننکیم . كاله  ار  ناسنا  دحاو  نآ  رد  دنـسریم  یمرگ  ظاحل  زا  مراهچ  هجرد  هب  هک  كانرطخ  ياهرام  مس 

يدرس و یمرگ و  ظاحل  زا  لومعم  ياهاذغ  بلغا  دنیآیم . رامشب  مومس  هلمج  زا  روفاک  دننام  دنتسه  مراهچ  ات  موس  هناخ  رد  هک  یئایشا 
مود لوا و  ياهفیدر  رد  یجازم  ظاحل  زا  هک  یهایگ  ياهوراد  الومعم  دنریگیم . ياج  مود  لوا و  ياههناخ  یلاوح  رد  یکشخ  يرت و 

نودـب ءابطا  زا  یخرب  دـنوشیمن . بیکرت  اهتبرـش  اهصرق و  دـننام  ییایمیـش  ياهوراد  اـب  هدوب و  یفنم  یبناـج  ضراوع  نودـب  دنتـسه 
لاح دـنناسرتیم . یهایگ  ياهوراد  فرـصم  زا  دنتـسه  ینامردوترپ  ینامردیمیـش و  ياهوراد  اب  ناـمرد  تحت  هک  ار  یناراـمیب  یهاـگآ 

رد ینعی  دنتـسه  ییوراد  ياهاذـغ  ای  ییاذـغ  ياـهوراد  دـشابیم  مدرم  هماـع  فرـصم  دروم  نونکا  هک  یهاـیگ  فورعم  ياـهوراد  هکنآ 
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تحت هک  یناسک  سکعرب  یتح  دـنرادن . يررـض  چـیه  ینامردیمیـش  ناـمرد  تحت  ناراـمیب  يارب  دنـشابیم و  مود  لوا و  هناـخ  یلاوح 
رادقم هب  دنریگیم و  ینامردیمیـش  زا  ار  هجیتن  نیرتهب  دـننک  هدافتـسا  صوصخم  یهایگ  ياهوراد  زا  رگا  دنتـسه  ینامردیمیـش  نامرد 

. دش دهاوخ  هتساک  ینامردیمیش  ضراوع  زا  دایز 
نالف دـنیوگیم  رگا  دوشیم . میـسقت  تمـسق  هس  هب  مود  هناخ  الثم  موس ، مود و  لوا و  مانب  دوشیم  میـسقت  تمـسق  هس  هب  دوخ  هناخ  ره 
یمک رگا  تسا و  مود  هناـخ  موـس  تمـسق  رد  اـمرگ  نیا  تسا و  مرگ  مود  هجرد  رد  ینعی  تـسا  مرگ  مود  رخآ  رد  وراد  نـالف  اـی  ءیش 

. تسا قداص  زین  رصانع  يرت  یکشخ و  دروم  رد  يدنبمیسقت  نیا  دش . دهاوخ  موس  هجرد  ای  هناخ  دراو  دوش  رتمرگ 
22 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

: درک میسقت  هتسد  ود  هب  ار  اهنآ  ناوتیم  یّلک  روطب  هک  دنوشیم  فیرعت  ناسنا  اب  سایق  رد  اهوراد  اب  هطبار  رد  اهجازم  نیا 
رادیاپ جازم  . 1

تسس  جازم  . 2
ناسنا ندـب  دراو  یتقو  هک  دـنراد  يرادـیاپ  جازم  نانچنآ  دـناهدمآ  دوجوب  ناکرا »  » تالاعفنا لعف و  زا  سپ  هک  اـهوراد  زا  یـضعب  ینعی 

. دننک دوخ  دننام  ار  نآ  هداد و  رارق  ریثأت  تحت  ار  ناسنا  جازم  هک  ینامز  ات  دنوشیمن  هیزجت  دنوشیم ،
ریثأت عنام  اّما  دنکیم  بذـج  اهنآ  زا  زاین  ساسا  رب  هدرک و  هیزجت  ار  اهنآ  ندـب  سپ  دنتـسه . تسـس  جازم  ياراد  اهوراد  زا  یـضعب  اّما 

. دوشیم ندب  رب  اهنآ  یتاذ 
: دینک هجوت  ریز  هتکن  هب  دیراپسب و  رطاخهب  ار  بلاطم  اجنیا  ات 

دراو هک  يزیچ  ره  اذغ و  دوشیم . لماش  ار  ملاع  تاقولخم  همه  دنوشیم و  رادـیدپ  اهجازم  ناکرا  شنکاو  شنک و  بیکرت و  زا  میتفگ 
دوجوب طالخا  ناسنا  ندـب  اب  اهنآ  لاعفنا  لعف و  شنکاو و  زا  دزاـسیم و  ریگرد  ناـسنا  هژیو  جازم  اـب  ار  دوخ  هژیو  جازم  دوشیم ، ندـب 

مرگ ای  هرخالاب  دنتسین  جراخ  اهجازم  نوناق  زا  زین  اهطلخ )  ) لصاح ياهاذغ  نیا  دنهدیم . لیکـشت  ار  ندب  ياذغ  اهطلخ  نیا  هک  دنیآیم 
ندـب فلتخم  ياهشخب  رد  دوشیم و  نیمأت  اهنآ  هلیـسوب  ندـب  زاین  دنـشابیم ، رخآ  یلا  کشخ و  درـس و  اـی  رت ، مرگ و  اـی  کـشخ ، و 

هتفرگ و ندب  یعفد  ياهمادنا  هلیـسوب  اهنآ  بذج ) مضه و   ) زاس تخوس و  زا  لصاح  تالوضف  دنوشیم . بذج  هدـش و  مضه  راب  راهچ 
. دنیوگیم یعیبط  طلخ  نآ  هب  هدوب و  یعیبط  تسا  ملاس  ناسنا  ات  زین  اهطلخ  تافاضا  تسا ، ناسنا  جازم  لادتعا  نآ  هجیتن  دنوشیم و  عفد 

ریغ هنیمز  رتسب و  نیا  جیردتب  دندناشک ، اهطلخ  نآ  زا  یکی  يوسهب  ار  ناسنا  ندـب  هتـشذگ و  دـح  زا  یفاضا  ياهطلخ  يراگزور  رگا  اّما 
. دنکیم طلسم  ناسنا  دبلاک  رب  ار  يرامیب  یعیبط 

23 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 
: میدرگ زاب  دیدرپس  رطاخ  هب  هک  یلبق  ثحبم  هب  لاح 

هدناشک و دوخ  يوس  هب  ار  ندب  رادهشیر  قیمع و  ياهنوگ  هب  رادیاپ  جازم  ياراد  ياهوراد  ای  اهاذـغ و  فرـصم  رثا  رد  يرامیب  جازم  رگا 
، نآ رب  هیکت  اب  دناوتب  هک  دریگیم  رظن  رد  نامرد  يارب  ار  یـساسا  تدـمزارد و  همانرب  کی  بیبط  دـشاب ، هتـشذگ  نآ  رب  زین  اهلاس  اقافتا 

اهيراکهزیر همه  اب  ار  رادیاپ  جازم  ياراد  ياهوراد  تسا  مزال  نیاربانب  دـنادرگ . زاب  یعیبط  جازم  هب  ار  رامیب  رادـیاپ  اّما  یعیبط  ریغ  جازم 
. دبای افش  رامیب  دناشکب و  لادتعا  تمس  هب  ار  رامیب  جازم  جیردتب  اهوراد  نیا  رادیاپ  جازم  ات  دریگ  راکب  دوخ  تایبرجت  زا  هدافتسا  اب  و 

!؟ دریگ هدهع  رب  دناوتیم  یشقن  هچ  لداعت  نیا  داجیا  رد  ولاز 
: منکیم يدنبهتسد  ار  ینامردولاز  تارثا  ادتبا 

. دنکیم يراهب  دوخ  ياهمیزنآ  کنخ  میسن  اب  ار  هدزنارحب  وضع  رب  مکاح  ناقفخ  هدرکمد و  نفع و  يامرگ  ولاز  . 1
. دناسریم دصقم  هب  ار  وراد  هرثؤم  داوم  دنکیم و  زاب  ار  هتسب  ياهرادگ  . 2
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. دنکیم جازم  ءوس  نیزگیاج  مراهچ  مضه  هقطنم  ات  قیمع  مکحتسم و  روطب  رامیب  ندب  رد  ار  رادیاپ  جازم  ياراد  ياهوراد  . 3
. دهدیم شهاک  ار  ندب  هسیئر  ریغ  هسیئر و  ياضعا  رگید  بلق و  ياههچیهام  رب  راشف  جراخ و  ندب  زا  ار  یفاضا  نوخ  . 4

. دربیم نایم  زا  ار  نوخ  یگدنبسچ  یبرچ و  تظلغ و  . 5
هب رامیب  يارب  یلاحرس  طاشن و  عون  کی  رگید  تالاعفنا  لعف و  اب  هجیتن  رد  دنشابیم و  لاعف  ناوج و  هک  دنکیم  داجیا  ون  ياهلولـس  . 6

. دروآیم ناغمرا 
العف اّما  میاهدرک ، فشک  ولاز  زا  هدافتـسا  رد  ار  يرگید  زومر  ام  هکنیا  وگ  دـنکیم ، هراشا  ینامردولاز  تارثا  زا  يدادـعت  هب  بلاطم  نیا 
ناکم ینامردولاز ، نامز  نیاربانب  تسا . یفاک  میاهتفرگ  رظن  رد  ناـهوژپشناد  مدرم و  مومع  يارب  باـتک  نیا  رد  هک  یـصصخت  ّدـح  رد 

، نآ
24 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

تسس ای  رادیاپ  وراد و  عون  هب  زین  يرامیب و  ندوب  تسس  ای  رادیاپ  نآ و  عون  جازم ، ءوس  نازیم  هب  یگتـسب  همه  همه و  نآ  دادعت  رادقم و 
دننام ثیبخ  مخز  راچد  يرامیب  رگا  لاثم  ناونعب  دراد ، یگتـسب  هدرک  داـجیا  راـمیب  رد  یکـشزپ  تامادـقا  هک  یجازم  وراد و  جازم  ندوب 

رپ تسـس ؟ رادـیاپان و  جازم  ای  دـیتسه  يرامیب  هیلع  رادـیاپ  جازم  لابندـب  امـش  تسا  هدـش  ندـب  ياضعا  يرهاظ  ناطرـس  ای  ایراقناق  مخز 
. دیتسه يرامیب  هیلع  رادیاپ  جازم  لابند  هک  تسا  حضاو 

يو زا  دیناوتیمن  رگید  یتّدم  ات  دوشیم و  ناوتان  رامیب  دیشکب ، نوخ  رامیب  زا  يدایز  رادقم  هرابکی  هب  دیـشاب و  رادیاپان  جازم  لابند  رگا 
کی تقوم  روطب  هدش و  کیرحت  ادیدش  ندـب  یـشنکاو  شنک و  تایلمع  هدوب  دـیدش  ینامردولاز  نوچ  رگید  فرط  زا  دـیریگب و  نوخ 

رثا رد  ولاز  ناهد  قازب  دیتسین و  يریگنوخ  هب  رداق  یتّدم  ات  نوچ  لاح  نیع  رد  دروآیم . دوجوب  يریگنوخ  هیلع  ار  يوق  اّما  تسـس  جازم 
زور رد  ددع  کی  یتح  مک  دادعت  اب  زور و  ره  رگا  اّما  دننکیم . ریثکت  دشر و  هب  عورـش  سنجدـب  ياهلولـس  هتفر ، نیب  زا  ندـب  شنکاو 

ياهلولـس زور  هب  زور  هجیتن  رد  دنکیم و  ندب  نوخ و  رد  يرادیاپ  داجیا  دباییم و  شیازفا  ندب  رد  ولاز  قازب  نازیم  دینک ، ینامردولاز 
رابکی و زور  ود  ار  ینامردولاز  لصاوف  يدوبهب  نازیم  ساسا  رب  هاگنآ  دباییم ، افـش  هدش و  رتهب  زور  هب  زور  رامیب  هتفر و  نیب  زا  سنجدب 
ای هام  دنچ  جالع  يدوبهب و  نیا  هکنیا  وگ  ددرگ . زاب  ملاس  هعماج  هب  رامیب  هک  ینامز  ات  مینکیم  دایز  ار  لصاوف  روطنیمه  زور و  هس  دـعب 
رد دنکیم . ادیپ  تاجن  یمتح  گرم  زا  رامیب  هتفر و  نایم  زا  ناطرـس  نوچ  یکانرطخ  يرامیب  رخآ  تسد  اّما  دشاب ، هدـمآ  تسدـب  رتشیب 

نیا تسا  گرم  ماجنارس  ناوختـسا و  زغم  دنویپ  ینامردوترپ و  ینامردیمیـش و  یحارج و  لمع  لماش  هک  یئاپورا  بط  نامرد  اب  هسیاقم 
. تسا نامسآ  ات  نیمز  زا  نآ  توافت  نودرگ و  هام  ات  نم  هام  نوچمه  شور 

25 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

؟ تسیچ ولاز 

هب 34 اهولاز  ندب  دنشابیم . توافتم  رایسب  یموتانآ  ظاحل  زا  یلو  دنراد  تهابش  یکاخ  ياهمرک  هب  هک  دنتـسه  يوقلح  ياهمرک  اهولاز 
نادـند ای  کف  هس  اهولاز  الومعم  دراد . رارق  بقع  تمـسق  رد  و  ناهد )  ) ولج تمـسق  رد  هک  يوق  ياههدـنکم  اـب  دوشیم ، میـسقت  شخب 

. دنراد
موطرخ مان  هب  يدننام  نزوس  یگدمآرب  نآ  ياج  هب  دنرادن  نادند  ای  کف  اهولاز  یخرب  تسا . یسیلگنا   Y هیبش رایسب  ولاز  کف  ای  نادند 

. دننکیم قیرزت  نابزیم  ندب  رد  هتخل  دض  میزنآ  هدیکم و  ار  نوخ  هدرک و  نابزیم  ندب  دراو  ار  نآ  هک  دنراد 
اهولاز دنـشابیم . ندرک  سمل  شاعترا و  امرگ و  ادـص ، وب ، رون ، كرد  هب  رداق  اهولاز  دـنعلبیم . ار  دوخ  همعط  هک  دنتـسه  زین  ییاهولاز 

ندش دساف  زا  هجیتن  رد  دوشیم ، اهيرتکاب  ریاس  نتفر  نیب  زا  ثعاب  يرتکاب  نیمه  هک  دننکیم  حشرت  يرتکاب  عون  کی  نوخ  مضه  يارب 

افش کیپ  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 189 

http://www.ghaemiyeh.com


. دننکیم يریگولج  هدش  هدیکم  نوخ 
: تسا بیترت  نیدب  اهولاز  زا  يرایسب  لثم  دیلوت 

هنیدام هب  ار  دوخ  هنیرن  مادـکره  دنبـسچب و  مه  هب  ولاز  ود  دـیاب  يریگتفج  يارب  یلو  تسا  هداـم  رن و  یـسنج  ياهمادـنا  ياراد  ولاز  ره 
. دنبسچیم فارطا  طیحم  هب  هدش و  ادج  ولاز  زا  دننامهلژ  ياهدام  رد  هدش  دیلوت  ياهولاز  دنوشیم ، روراب  ود  ره  سپـس  دناسرب ، يرگید 

. دنریمیم نامیاز  راب  ود  یکی  زا  سپ  اهولاز  دنوشیم . رهاظ  زیر  ياهمرک  تروص  هب  نآ  زا  سپ 
26 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

! تسوراد ولاز ،

. دوریم راک  هب  یتنس  بط  ییوراد  تابیکرت  رد  هدش  ردوپ  کشخ و  تروص  هب  ولاز 
ظوعن و مدـع  لازنا ، تعرـس  جالع  رد  نآ  درکلمع  دراد . دربراک  تادامـض  یـشلام و  ياـهنغور  ندـیماشآ و  ندروخ ، تروص  هب  ولاز 

. تسا هدیسر  تابثا  هب  یلسانت  تلآ  یکچوک  یتسس و 

یکشزپ يایند  رد  نآ  هدافتسا  ولاز و  هچخیرات 

هک دوب  یملع  ینامردولاز  دـشیم . هتفرگ  راک  هب  ع )  ) حیـسم ترـضح  دالیم  زا  لبق  نورق  رد  دراد و  هلاس  رازه  دـنچ  هقباـس  یناـمردولاز 
. دیسر ییاراک  تفرشیپ و  جوا  هب  اهیناریا  طسوت 

دنتسه و مولع  نیا  تقرـس  لاح  رد  یبرغ  ياهروشک  نونکا  یلو  دندرک  يرتيدج  ياهشالت  هتـشر  نیا  رد  للم  ریاس  هب  تبـسن  نایناریا 
. باوخ رد  ام  یکشزپ  نالوئسم 

رهوگ هک  میهاوخب  ناراکردناتسد  زا  مینک و  هئارا  یکـشزپ  لفاحم  هب  ناملـسم  ناریا  مان  هب  ار  مولع  نیا  زا  ياهشوگ  ات  میدـش  نآ  رب  ام 
. دنرادرب ناگناگیب  زا  مشچ  دننک و  وجتسج  نامدوخ  یموب  بط  رد  ار  ینامردولاز  ملع 

روناج نیا  زا  مهدزون  نرق  رد  تسا . هتشاد  یکـشزپ  هدافتـسا  دروم  اپورا  رد  سپـس  ناریا و  مور ، نانوی ، دنه ، رد  لبق  لاس  زا 2500  ولاز 
هدـشیم هدافتـسا  دـیئورومه و ...  اهمرو ، هسبآ ، لمد و  هدـش ، ینوفع  ياهمخز  بت ، دردرـس ، هلمج  زا  يدرد  ره  نامرد  يارب  کچوک 

یحارج لمع  زا  سپ  هک  تسا  هدـش  تباث  دـیدج  تاـقیقحت  رد  هزورما  ولاز ، قازب  ( Hirudin) نیدوریه يداقعنا  دض  رثا  لیلدـب  تسا .
یحارج وSide Effect و  Riskدنک و افیا  يرثؤم  شقن  دناوتیم  ولاز  بلق ، يرنورک  ياهيرامیب  رد  یلک  روطب  بلق و  یتسالپویژنآ 
هدش و ینامردولاز  دیدناک  هتفرـشیپ )  ) یناتحت مادـنا  سیراو  اب  رامیب  ناتـسودنه 20  رد  دـهد . شهاک  لقا  دـح  هب  ار  یبلق  تالمح  رطخ 

. دندش نامرد  الماک  هعلاطم ) دروم  نارامیب  % 100  ) رفن تسیب  یمامت  هدش و  هدهاشم  يروآتفگش  ینامرد  خساپ 
27 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

يدوبهب رد  ینامردولاز  زیگناتفگـش  رثا  شرازگ  یناـمردولاز  نیون  ياـهدربراک  ناونع  تحت  ياهلاـقم  رد  ییاـکیرمآ  نیلوک  واـکیر و 
. دناهدرک دیق  ار  هلاس  درم 67  کی  ندرگ  ینالضع  تفارگ  هلاس و  هس  كدوک  کی  تسد  هدش  عطق  تشگنا  هدش   Rejecct دنویپ

، دـیئورومه ناـمرد  يارب  وـلاز  زا  اـکیرمآ  رد  نرق 19  رد  ددرگیمرب . ناتـساب  رــصم  رد  دـالیم  زا  لـبق  لاـس  هب 1500  یپارتولاز  هقباـس 
. دشیم هدافتسا  يرگید  عونتم  ياهيرامیب  ناهد و  هثل و  ياهيرامیب 

يولاز دـنکیم . هیذـغت  نارادناتـسپ  نوخ  زا  نآ  عوـن  هدـش و 50  ییاسانـش  نآ  هنوـگ  هک 650  دـشابیم  یـسنجکت  ناـنتمرن  وزج  ولاز 
ای گنرهایـس  ياهولاز  تسا . نآ  تشپ  رد  ینجل  زبس  ات  ینوتیز  زبس  ياـهراون  نآ  هصخـشم  دراد و  ماـن   Eirudo Medicinalis یبط

. دنشابیم كانرطخ  بسانمان و  بلغا  رتمیتناس ) زا 12  رتگرزب   ) تشرد رایسب  يولاز  ای  گنرياهمرس و 
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حیجرت  O 2 يواح ینایرش  نوخ  هب  ار   Co 2 زا ولمم  یگرهایس  نوخ  ولاز  هک  دندش  هجوتم  یملع  ياهیـسررب  یط  ناتـسودنه  نیققحم 
. دنشابیم رتدساف  نوخ  رتالاب و  تظلغ  ياراد  هک  دنکیم  باختنا  ار  یقورع  نوخ ، ندیکم  رد  دهدیم و 

و نیدوریه )  ) نوگالاوکیتنآ ياهدام  يواـح  هک  ار  دوخ  قازب  رگید  يوس  زا  دـنکیم و  هیلخت  ار   O 2 دقاـف هدولآ و  نوخ  ییوس  زا  ولاز 
لیتسا کینیتوکین  ياههدـنریگ  هیبش  ینیئتورپ  مرف و  نیلکیاساتـسورپ  تاـبیکرت  ـالثم   ) bioactive هدام عون  دـصکی  زا  شیب  ـالامتحا 

نوخ نیا  عبطلاب  دهدیم و  ماجنا  نامزمه  ار  نوخ  قیقرت  نوخ و  هیفـصت  لمع  ود  ینعی  دنکیم . قیرزت  عضوم  هب  دشابیم ، رگید  نیلوک )
رجنم اهتفاب  نویـسانژیسکا  شیازفا  ینمیا و  متـسیس  نوخ و  یعافد  ياهلولـس  رتهب  درکلمع  اـهتنوفع و  لرتنک  هب  هدـش  يزاـس  ملاـس 

. دش دهاوخ 
ءاـضعا و دــنویپ  یپوکــسورکیم و  کـیتسالپ و  اـهیحارج  نویــساکیلپمک  نیرتـمهم   ) Venous Congestion راــهم رد  هزورما 

هدـش هدز  دـنویپ  پالف  ای  وضع  زورکن  زوبمورت و  مدا ، موتامه ، نوخ ، ناقتحا  عنام  دـنکیم و  لـمع  یبوخ  هب  ولاز  یتسوپ ) ياـهتفارگ 
رد یپارتولاز  زا  سپ  هدش  هدـهاشم  ياه   infectionتسین و رثوم  نادنچ  یتفاب  یمکـسیا  ای  ینایرـش  ییاسران  رد  ولاز  هتبلا   ) ددرگیم

(. تسا هدوب  ینارامیب  نینچ 
28 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

رثا هک  دندروآ  لمع  هب  نیدوریه  نیراسپه و  نایم  ياهسیاقم  یمیـشویب  ظاحل  زا  یکاتنک  هاگـشناد  يژولوکامراف  نامتراپد  نارگـشهوژپ 
: دناهدرک هیجوت  ریز  لیلد  هب  ار  نیراپه  هب  تبسن  نیدوریه  رتیصاصتخا 

درادن روتکافوک  هب  زاین  ندش  لاعف  يارب  نیدوریه  - 1
دراد  dose -dependent تخاونکی رادیاپ و  تارثا  نیدوریه  - 2

دراد نیبمورت  راهم  يور  میقتسم  رثا  نیدوریه  - 3
دهدیمن تیمومسم )  ) toxicity نیدوریه - 4

دنویپ یتسوپ و  ياهتفارگ  کـیتسالپ و  ياـهیحارج  رد  ولاز  ياـسآهزجعم  تارثا  هدـهاشم  زا  سپ  ناتـسلگنا  ناـحارج  هعماـج  هزورما 
. دنهدیم رارق  دیکأت  دروم  دناهتفریذپ و  الماک  ار  لمع ، نیح  رد  یتح  یحارج و  نایاپ  زا  سپ  ولاز  دربراک  ءاضعا ،

تسد تسا و  هدشن  فشک  ولاز  یکـشزپ  تبثم  صاوخ  رارـسا و  یمامت  زونه  تسا  دقتعم  هسنارف )  ) هیلپنوم هاگـشناد  زا  ویلاویا  روسفورپ 
. تسا لئاق  ولاز  يارب  ینامرد  رثا  هد  مک 

ات هتفرگ  یتسوپ  یبلق و  يرامیب  دردرـس و  زا  فلتخم  ياهيرامیب  هکيروطهب  تسا  هتفاـی  جاور  رایـسب  ولاز  اـب  ناـمرد  هیـسور  روشک  رد 
. دننکیم هجلاعم  يزادناولاز  اب  ار  یسنج  ياوق  فعض  یتح 

. تسا هدش  لاصحتسا  ولاز  زا  نآ  هرثؤم  هدام  هک  تسا  هدش  عادبا  تروص  كورچ  عفر  تهج  یشیارآ  ياهمرک  نیارکوا  وکسم و  رد 
. تسا هتفرگ  رارق  یبط  ینامرد و  فراصم  دروم  هدش و  رداص  اکیرمآ  هب  ناملآ  زا  ولاز  ددع  نویلیم  هنالاس 30  مهدزون  نرق  لیاوا  رد 

دربراک تسا ، هدش  پاچ  تسوگآ 1998 )  ) پوکسوگنرال هلجم  رد  هک  اینرفیلاک  دروفناتـسا  هاگـشناد  يوس  زا  هدش  هئارا  تاقیقحت  رد 
( اهتفارگ اهدنویپ و  ندز  سپاو  شهاک  . ) تسا هدوب  هارمه  ییالاب  تیقفوم  دصرد  اب  یمیمرت  کیتسالپ و  ياهیحارج  رد  ولاز 

. درک نکهشیر  ناوتیم  ولاز  هلیسوب  ار  ندب  ینوفع  نوناک  هنوگره  دندقتعم  رتروه  رنخوا و  نوتلآ ، رییم ، روسفورپ 
29 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

لئاق نآ  يارب  ار  ندـب  یمومع  نویـساتالدوزاو  رثا  هکلب  ددرگیم و  زین  عضوم  قورع  طاسبنا  بجوم  ولاز  تسا  دـقتعم  یـسور  نیراخاز 
. ددرگیمرب لامرن  دح  هب  راشف  ولاز ، فرصم  زا  سپ  نشنترپیه ،  crise رد هک  دوشیم  هدهاشم  هک  ارچ  تسا 

. هقیقد  60 تدم 15 - یط  دوخ ) ندب  مجح  ربارب  هد   ) دکمیم نوخ  رتیلیلیم  هدزناپ  ات  جنپ  ولاز  ره 
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درد نتفر  نیب  زا  ببـس  عضوم  رد  ولاز  طسوت  هدش  قیرزت  یـسحیب  هدام  دشکیم  لوط  تعاس   10 ولاز 2 - ندش  ادـج  زا  سپ  يزیرنوخ 
. دوشیم نوخ  ندیکم  ندز و  شین  نیح 

: ببس نیدوریه 
نوخ  داقعنا  راهم  عبطلاب  نیربیف و  هب  نژونیربیف  لیدبت  راهم  - 1

( Vasodilatation) قورع ندش  داشگ  عبطلاب  قورع و  هراوید  فاص  تالضع  ندش  لش  - 2
. نوخ يولف  دوبهب  شیازفا و  - 3

: دناهدرک تابثا  ولاز  ینامرد  ياهییاناوت  هرابرد  ار  ریز  يروئت  ود   97 ياهلاس 93 - یط  هیسور  گروبزرتپنس  نادنمشناد 
کـیزیفویب و ياههاگــشیامزآ  رد  دــنراد . ار  یتاـیح  قطاـنم  رد  تاـبث  داـجیا  ییاـناوت  اــهولاز   : bioenergetical effect- فلا
رد کـیژولویب  ياــهتفاب   luminescence نکفاوـترپ  ) Kirlian effect رد وــلاز  رثا  يور  فوــکتروک  وتیتــسنا  کــیناکمویب 

دهاش ار   luminescence شیازفا یپارتولاز  زا  سپ  هک  دـندش  هجوتم  هدـش و  هعلاطم  الاب ) سناکرف  اب  یـسیطانغمورتکلا  ياهنادـیم 
ینامرد دـتم  چـیه  اب  هک  میتسه  دـهاش  ار  اهتفاب  رد  یتاـعالطا  ياـههزاس  کـیتژرنا و  يرادـیاپ  شیازفا  ياهظحـالم  لـباق  روطب  میتسه و 

. دوشیمن لصاح  شیازفا  نیا  يرگید 
اهنآ يزاـسون  مـیمرت و  اهتیردـندورون و  اـهنورن و  دـشر  کـیرحت  بجوـم  وـلاز  تاحـشرت   neiro -throphical effect -: ب

زوـبمورت  ، CVA ,MS، سیزورلکـسا نوسنیکراپ ،  CNS جـالعان ياـهيرامیب  ناـمرد  رد  ینـشور  قفا  دـناوتیم  فشک  نیا  ددرگیم .
. دنک زاب  ام  يارب  رمیازلآ و ...  زغم ، قورع 

، دـپوترا تسیژولوکنآ ، حارج  زا  معا  یکـشزپ  ره  میدـقتعم  ام  دـنکیم : هیـصوت  رخآ  رد  ( MAPS) گروبزرتپنس ینامردولاز  یسرک 
یتسیاب  تسیژولوکنیژ و ...  کشزپنادند ،

30 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 
، تیلوک هدعم ، مخز  ریظن : دراد  ار  اهيرامیب  زا  یعونتم  هورگ  نامرد  ییاناوت  ولاز  دـنک . هدافتـسا  دسانـشب و  ار  ولاز  ینامرد  ياهییاناوت 
، سیراو ینالـضع ، مساپـسا  یتسوپ ، ياهيرامیب  بلغا  دـییورومه ، تیرتساگ ، ارفـص ، هسیک  دـبک و  تاـباهتلا  تیـشنورب ، تیتاتـسورپ ،

(. ردخم داوم   ) دایتعا كرت  مسیلکلا ، ( ، Impotnce) یسنج لیم  شهاک  نادرم ، يرورابان  تاتسورپ ، موندآ  یئازان ،
دوجوم  Orgelase مانب يدـننام  هلاژ  میزنآ  ولاز  ناهد  رد  هک  تسا  دـقتعم  ناتـسلگنا  مراـفویب  یتاـقیقحت  هسـسؤم  زا   Sawyer رتکد

زا ولاز  نویلیم  دـص  زا  شیب  لاس 1850  رد  هسنارف  دراد . ییآراک  الماک  دـیئوتامور  تیرترآ  یمـشچ و  ياهيرامیب  ناـمرد  رد  هک  تسا 
. تسا هدش  هدافتسا  ولاز   750 اکیرمآ 000 / يایفلدالیف  رهش  رد  اهنت  ياهلاس 1950  رد  تسا و  هدرک  دراو  هیسور 

نایناریا یتنس  بط  رد  ولاز  هاگیاج 

: دنیامرفیم نینچ  دراد و  ولاز  نوماریپ  یطوسبم  باب  انیس  یلع  وب  سیئرلا  خیش 
ياههحرق یتسـس و  بت ، يزیرنوخ ، یـشغ ، راچد  اریز  دـینک  زیهرپ  دنتـسه  گنر  يدروجال  ای  دـنراد  مرن  زیر و  كرک  هک  ییاهولاز  زا  »

رد هک  ییولاز  هن  هدرک و  ومن  تساـههغابروق  تسیز  لـحم  هک  رادهزخ  ياـهبآ  رد  هک  دوش  هدافتـسا  ییوـلاز  زا  دـش . دـیهاوخ  میخدـب 
ات دیرادهگن  ریزارـس  ادتبا  ار  ولاز  دـشکیم . نوریب  ندـب  قمع  زا  ار  هابت  نوخ  تماجح »  » زا رتهب  ولاز  تسا . هدوب  هایـس  دولآلگ  ياهبآ 

سکاروب اب  ار  وا  ندب  فیثک  هدنبسچ و  داوم  سپس  دیهدب . وا  هب  هرب  نوخ  یکدنا  سپـس  دیآ  نوریب  شمکـش  تایوتحم  دنک و  غارفتـسا 
. دوش خرس  ات  دیهد  شلام  تسد  اب  دیراذگب  ولاز  دیهاوخیم  هک  ار  ییاج  و  تسا ) رضم  رادرطع  ینوباص  داوم  زا  هدافتسا   ) دینک كاپ 

شزگ لحم  ولاز ، ندش  ادج  زا  سپ  هک  تسا  نآ  رتهب  دبسچیم . رتهب  ولاز  دننک  دودنا  نوخ  ای  روشرس  لگ  اب  ار  نتخادنا  ولاز  ياج  رگا 
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دنب نوـخ  يزادـناولاز  زا  سپ  رگا  دورب  نـیب  زا  هدـش ، ضراـع  وـلاز  شین  رثا  رب  یتـنوفع  يرازآ و  رگا  اـنایحا  اـت  دـیهنرب  تماـجح  ار  وا 
يارب  يزادناولاز  دوش . لامعتسا  هبوچدرز ) القاب و  ردوپ  ای   ) مرن هدوس  ای  رتسکاخ  هرون ، هتخوس ، جوزام  دیآیمن 

31 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 
 ... دیپس و هایس و  ياههطقن  هایس و  ياههکل  اهلمد ، اهشوج ، لیبق  زا  تسوپ  ياهيرامیب 

.« تسا دیفم 
نیکرچ و مخز  جالع  يارب  هک  دنتسنادیم  همه  لبق ، لاس  یس  دودح  ات  هدیسریم و  شورف  هب  رازاب  هچوک و  رد  ولاز  زین  هنایماع  بط  رد 

. تشاذگ ولاز  ار  شوگانب  دیاب  مکحم  ياهنادند  نتشاد  هثل و  ناهد و  داسف  زا  يریگشیپ  يارب  ای  تسا . يزادناولاز  نامرد  نیرتهب  لمد 
: دنکیم لقن  بلاج  یتیاکح  تارطخ  تارطاخ و  باتک  رد  هنطلسلا  ربخم 

. داد ناـشیا  ياـپ  عطق  هب  روتـسد  راـبرد ) صوصخم  کـشزپ   ) يوسنارف نازولوت  رتـکد  دـش و  اـیرقناق  راـچد  عیانـص  ریزو  ناـخریگناهج  »
زا سپ  وا  دندروآ . ناخ  ریگناهج  تدایع  هب  ار  هلحم  یـشابحارج  ناخ  نسح  ازریم  هدـیزرو و  تفلاخم  اپ  عطق  اب  ناخ  ریگناهج  نایانـشآ 

تخادـنا و رامیب  ياپ  هب  يدایز  يولاز  تبون  هس  رد  نسح  ازریم  منک . هجلاعم  ار  اپ  نیا  اـت  دـیهد  تصرف  زور  هدزاـی  نم  هب  تفگ  هنیاـعم 
هکنیا زا  درک و  دییأت  ار  نآ  دوبهب  دید ، ار  اپ  یتقو  نازولوت  دنک . هظحالم  ار  اپ  هک  دندرک  توعد  يوسنارف  نازولوت  زا  زور  هدزای  زا  سپ 

«. داد نسح  ازریم  هب  ناموت  تسیود  درک و  یهاوخترذعم  دوب  هتفگ  ازسان  نسح  ازریم  هب  البق 
جاور مدرم  ياههدوت  نیب  ینزگر )  ) دصف تماجح و  تیلوبقم  تیفورعم و  نامه  هب  هدش و  هتفریذپ  ینامرد  ياهتنـس  وزج  يزادناولاز 

درکیم و نامرد  یتحارب  ار  یجالعلا  بعـص  ياهيرامیب  زارد  ناـیلاس  یط  هدننکزئمـشم  رهاـظ  هب  یمرگ  کـی  ناویح  نیا  يرآ  تشاد .
تاجن يزغم و ...  هتکـس  زا  یـشان  ندش  جلف  تسوپ ، ندش  لکـش  دـب  اهمادـنا ، زا  ندـش  هدـیرب  فازگ ، ياههنیزه  فرـص  زا  ار  نارامیب 

. دینک وجتسج  دیناوتیم  الابب  لاس  دارفا 40  زا  شسرپ  اب  ار  رظن  نیا  دییأت  تسا . هدادیم 
وا لکـش  تسا و  هزیکاپ  ياهبآ  رد  دوجوم  يولاز  ولاز ، نیرتهب  تسا  دـقتعم  یناـجرج  یناـمردولاز : نوماریپ  یناـجرج  میکح  هاگدـید 
رد رتـشیب  وـلاز  تعفنم  تـسا  دـقتعم  زین  وا  دـشاب و  کـچوک  شرـس  زبـس و  وا  تـشپ  خرـس و  وا  مکـش  دـشاب و  شوـم  مد  دـننامه  دـیاب 

هک  یطایتحا  دراوم  لامعتسا و  هقیرط  دشابیم . هفعس و ...  ابوق ، یخلب ، شیر  دننام  یتسوپ  ياهيرامیب 
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امکح مامت  اب  یناجرج  هاگدید  قارتفا  زراب  هتکن  مینکیم . رظنفرص  نآ  رارکت  زا  هک  تسانیس  یلع  وب  هاگدید  نامه  هدرمشرب  یناجرج 
هچوید سپـس  درک و  دیاب  كاپ  لهـسم  دصف و  هب  ار  نت  تسخن  : » دـیامرفیم هک  تسا  هریخذ  باتک  رد  وا  هلمج  نیا  ولاز  دربراک  هرابرد 

« دیآ دیدپ  وا  تعفنم  ات  دیراذگ  زارف  ار  ولاز ) )
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ینامردولاز

اهترورض

هوحن دنراد و  تسد  رد  هک  ییولاز  لقا  دح  ای  اهولاز و  عاونا  هب  تبـسن  دـیاب  دـننکیم  هدافتـسا  اهيرامیب  جالع  يارب  ولاز  زا  هک  یناسک 
. دنشاب هتشاد  یفاک  تخانش  اهنآ  زا  هدافتسا 

عون راـمیب و  ییاـناوت  هب  تبـسن  کـشزپ  هبرجت  ساـسا  رب  دـیاب  دوریم  راـک  هب  صخـش  ره  يارب  هک  ییاـهولاز  دادـعت  يزیر و  یتشرد و 
کـشزپ دـیآ . تسد  هب  هجیتـن  نیرتبولطم  اـت  دوـش  هتفرگ  رظن  رد  صوـصخم  ییاذـغ  میژر  دـنکیم و  فرـصم  هک  یهاـیگ  ياـهوراد 
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. دهدیم رارق  نامرد  تحت  ار  رامیب  هاگنآ  دنکیم  میظنت  ولاز  اب  نامرد  يارب  ار  ینیعم  ینامز  لصاوف  ینامردولاز  صصختم 
بیترت نیا  هب  هدـش و  هتـشک  راـمیب  نوخ  ندـیکم  زا  سپ  دنـشاب و  هدروخن  نوخ  ـالبق  زگره  هک  دـنوش  باـختنا  ياهنوگ  هب  دـیاب  اـهولاز 

. دنریگ رارق  هدافتسا  دروم  هشیمه  يارب  رابکی 
سپ زاب  ار  هدش  فرصم  نوخ  کمن  رد  نتفر  نیب  زا  ماگنه  اهولاز  دنوریم . نایم  زا  هداتفا و  کمن  رد  نوخ  زا  ندش  ریـس  زا  سپ  اهولاز 
مغلب ادوس و  ارفـص و  یفاضا  طالخا  نازیم  دربب . یپ  نآ  فعـض  تدش و  يرامیب و  عون  هب  دـناوتیم  نآ  هدـهاشم  زا  کشزپ  دـنهدیم و 

هدومن و میظنت  یبوخ  هب  ار  یهاـیگ  لـمکم  ياـهوراد  دـناوتب  کـشزپ  اـت  تسا  یبساـنم  ياـشگهار  هدـش  هداد  سپ  زاـب  نوخ  رد  دوجوم 
یلامتحا یگدولآ  هنوگره  زا  ات  دنوش  هتسش  اهراب  هتفرگ و  رارق  لالز  بآ  رد  دیاب  فرصم  زا  لبق  اهولاز  دشخب . عیرست  ار  رامیب  يدوبهب 

. دندرگ كاپ 
بیجع قولخم  نیا  ینمیا  متـسیس  هک  ارچ  دننکیم  لقتنم  ناسنا  هب  ار  ییاهيرامیب  شیوخ  مسج  نورد  زا  اهولاز  هک  دـینک  روصت  دـیابن 

هدیـسر و تابثا  هب  ام  ینالوط  هبرجت  ساسا  رب  عوضوم  نیا  هچرگ  دزاـسیم . دوباـن  دوخ  نورد  رد  ار  اـهبورکیم  اـهسوریو و  دـنوادخ 
یکی  رد  اریخا  اّما  تسین  ناسنا  هب  ییرامیب  چیه  لقان  ولاز  هک  دراد  دیکأت  زین  میدق  یبط  نوتم 
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ار اهيرتکاب  ریاس  هک  دنکیم  حـشرت  دوخ  نورد  رد  نوخ  مضه  يارب  يرتکاب  عون  کی  ولاز  هک  مدـناوخ  تنرتنیا  رد  هرـشتنم  تالاقم  زا 

. دربیم نایم  زا 
یندوزفا داوـم  عوـن  ره  ندرک  هفاـضا  زا  دــیاب  اـّما  دــنوش  وشتــسش  كاـپ  لـالز و  بآ  رد  راـب  نیدــنچ  دــیاب  فرــصم  زا  لـبق  اــهولاز 

. ددرگ زیهرپ  دوشیم  هداد  وشتسش  ولاز  نآ  اب  هک  یبآ  رد  هدننکینوفعدض 
لاثما دنق و  بآ  دنفسوگ و  نوخ  الثم  رگید  زیچ  چیه  زا  هدافتسا  هب  زاین  دنبـسچب  ناسنا  ندب  هب  تعرـس  هب  یبوخ و  هب  اهولاز  هکنآ  يارب 
هتخیر رظن  دروم  لحم  يور  غاد  غاد  هک  دـشاب  هدـش  بورکیم  زا  يراـع  هدیـشوج و  ـالبق  هک  تسا  غاد  بآ  اـهنت  هار  نیرتهب  تسین ، نآ 

ولاز هدش و  نوخ  يوب  راشتنا  ثعاب  امرگ  ات  مینابـسچیم  نآ  هب  ار  اهولاز  هاگنآ  دوش  هدرب  ورف  غاد  بآ  رد  رظن  دروم  لحم  هکنیا  ای  دوش 
ار ولاز  رگا  دوشیم . زاغآ  نوخ  ندیکم  لمع  دزادنایم و  راک  هب  ار  دوخ  شین  تعرـس  هب  تسا . هدیـسر  دوخ  همعط  هب  هک  دنک  ساسحا 

لمع هدرک و  کـیرحت  ار  ولاز  ياهتـشا  ترارح  هجرد  تواـفت  نیا  مینک  مرگ  غاد  بآ  اـب  ار  رظن  دروم  لـحم  یلو  مییوـشب  درـس  بآ  اـب 
. دش دهاوخ  عورش  يرتشیب  تعرس  اب  نوخ  ندیکم 

ولاز يرادهگن  هوحن 

میـسن هک  میهدیم  رارق  ییاـج  رد  بوـطرم و  كاـخ  رد  ار  اـهنآ  مینکیم و  يرادـهگن  هجرد  ات 10  نیب 4  ترارح  هـجرد  رد  ار  اـهولاز 
. دـننک زاغآ  ار  دوخ  راک  تعرـس  هب  یتحار و  هب  يریگنوخ  ماگنه  دـننامب و  باداـش  لاحرـس و  هراومه  اـت  دزوب  اـهنآ  رب  درـس  کـنخ و 
زا ار  بآ  نژیـسکا  كاینومآ ، هلمج  زا  ییایمیـش  داوم  حـشرت  اب  اهولاز  نوچ  تسین  بولطم  ینالوط  تّدـم  يارب  بآ  رد  ولاز  يرادـهگن 

تلاح نیرتهب  دنریمیم . زور  دنچ  زا  سپ  ماجنارـس  دنهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  ییاراک  هدـش و  فیعـض  زین  دوخ  جـیردت  هب  هدرب و  نیب 
هجرد رد  دنشاب و  هدش  روصحم  یناتک  ای  یخن  ياههسیک  رد  هک  تسا  زیمت  بوطرم و  كاخ  نامه  اههناخ  اهبطم و  رد  ولاز  يرادهگن 

هچره  اهولاز  تسا  رتهب  هتبلا  دنوش . يرادهگن  هجرد  ات 7  نیب 4  ترارح 
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ای بآ  هب  يزیچ  اهولاز  هیذغت  يارب  دیابن  زگره  دنریگب . ار  یلبق  ياهولاز  ياج  تعیبط  زا  هدش  دیص  هزات  ياهولاز  هدش و  فرصم  رتدوز 
داوم اب  هیذـغت  عون  ره  دـنتوافتم . مویراوکآ  ياهیهام  اب  الماک  اهولاز  رظن  نیا  زا  دـینک . هفاضا  ولاز  یگدـنز  لحم  یلک  روط  هب  كاخ و 
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هب زاین  اهولاز  اساسا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  دوشیم و  یگدولآ  نفعت و  داسف و  داجیا  ثعاب  مویراوکآ  ياهیهام  ياذـغ  هب  هیبش  ینیئتورپ 
. دننک بذج  ار  مزال  ییاذغ  داوم  تایح  همادا  يارب  شیوخ  یگدـنز  یعیبط  طیحم  بوطرم و  كاخ  زا  دـنناوتیم  دوخ  دـنرادن و  هیذـغت 
، نیداتب نلکودا ، لکلا ، کمن ، اب  دنتـسه و  ساسح  ییایمیـش  هدام  عون  ره  ترارح و  تسد و  اـب  سمل  رون ، ادـص ، وب ، هب  تبـسن  اـهولاز 

. دنوریم نیب  زا  نآ  لاثما  لدرخ و  لفلف و  دننام  دنت  داوم  ییایمیش و  داوم  رگید  هکرس و  رتا ، نیزنب ، نولواس ،
اجکره هب  دـنوریم و  نایم  زا  وریغ  بارـش و  ای  کمن و  هکرـس و  زا  یلولحم  اب  یگداس  هب  ددرگ  ناویح  ای  ناسنا  ناهد  دراو  ییولاز  رگا 

. دنوشیم ادج  نآ  زا  دناهدیبسچ 

ولاز دیص  یگنوگچ 

يوب اهنآ  دـنوریم . رگید  ياجب  ییاج  زا  دـنراد و  یگنهامه  تاکرح  ياهعومجم  تروص  هب  الومعم  دنـسانشیم و  ار  رگیدـمه  اـهولاز 
. دنروآیم موجه  وسنآ  هب  هدش و  هجوتم  زین  اهولاز  رگید  دبسچب  يروناج  ای  ناسنا  هب  ولاز  کی  رگا  دننکیم و  تفایرد  ار  نوخ 

دنورب بادرم  نورد  دنـشوپب و  دـنلب  هنانز  كزان  باروج  راولـش  ياـجهب  نادایـص  هک  تسا  نآ  اـهبادرم  زا  ولاز  دیـص  يارب  هار  نیرتهب 
. دور ورف  بادرم  بآ  رد  نار  يالاب  ات  هک  ردقنآ 

دنبسچیم باروج  هب  هدمآ و  همعط  تمس  هب  ناسنا  يوب  مامـشتسا  اب  اهولاز  دنیامن . دوخ  روضح  هجوتم  ار  ولاز  بآ  نداد  ناکت  اب  سپس 
. دروآیم رد  شیوخ  ياـپ  زا  سکعرب  تروـص  هب  ار  باروـج  هدـمآ و  نوریب  بآ  زا  دایـص  تلاـح  نیا  رد  دـننزب . شین  دـنناوتیمن  یلو 
زا هدافتـسا  رگید  هار  دـیامنیم . سبح  يریگیهاـم  روت  دـننام  دوخ  ناـیم  رد  ولاز  يداـیز  دادـعت  هدـمآرد و  ياهسیک  تروص  هب  باروج 

. تسا تسد  اب  ولاز  دیص  بادرم و  رد  نتفر  ورف  دنلب و  ياههمکچ 
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هب ولاز  هک  دنراد  هدیقع  نادنمـشناد  زا  یخرب  درادن . یتوافت  وا  يارب  زیمت  فیثک و  نوخ  دراد و  هقالع  ینوخ  ره  هب  هدـیافرپ  دوجوم  نیا 
یتقو تسا . رایـسب  دیربت  یگدننکدرـس و  تردق  ياراد  ولاز  تسا . دـییأت  دروم  هدـیقع  نیا  دراد ؛ هقالع  زیمت  نوخ  زا  رتشیب  فیثک  نوخ 

. تسا درس  رایسب  هک  دیوشیم  هجوتم  دینک  سمل  ار  شندب  تسا  غاد  نوخ  ندیعلب  لاح  رد  ولاز 

ولاز زا  هدافتسا  یگنوگچ 

زا هحشرتم  هدام  نآ  زا  سپ  دشکیمن . لوط  رتشیب  هقیقد  دنچ  هک  دنکیم  داجیا  يدیدش  اتبسن  شزوس  دبسچیم  ناسنا  ندب  هب  ولاز  یتقو 
. دیامن ساسحا  یشزوس  درد و  هکنآ  نودب  تسا ، شیوخ  نوخ  ندیکم  رظان  یتحار  هب  رامیب  هدرب و  نایم  زا  ار  شزوس  ولاز  ناهد 

هب رداق  نآ  زا  دعب  اههتفه  ات  هدیزخ و  ياهشوگ  هب  مارآ  دنوشیم و  ادج  نابزیم  ندـب  زا  دوخيدوخهب  اهولاز  نوخ  زا  ندـش  ریـس  زا  سپ 
. تسین شیب  ياهعیاش  دوشیم  هتخادـنا  رگید  صخـش  هب  یـصخش  زا  ندروخ  نوخ  زا  سپ  ولاز  هک  اعدا  نیا  سپ  دنتـسین . نوخ  ندروخ 

. تفر دهاوخ  لثم  دیلوت  لابند  هب  سپس  دنک  مضه  ار  هدش  هدیعلب  نوخ  ات  دزادرپیم  تحارتسا  هب  نوخ  ندروخ  زا  دعب  اههتفه  ات  ولاز 
يزیرنوخ نیا  زا  مدرم  زا  یـضعب  دـنکیم . يزیرنوخ  ولاز  شین  لـحم  تعاـس  دـنچ  اـت  ندـب  زا  اـهولاز  ندـش  ادـج  ندـش و  ریـس  زا  سپ 

دنب دوخيدوخهب  يزیرنوخ  دنراذگب  تسا  رتهب  تسا ، درومیب  يدودح  ات  سرت  نیا  دنریگب . ار  نآ  يولج  دـننکیم  شالت  دنـسرتیم و 
مان هب  ياهدام  نتـشاد  رطاخ  هب  ولاز  ناـهد  بآ  يداـقعنا  دـض  مسیناـکم  دراد . همادا  يزیرنوخ  منمن  تعاـس  ات 8  دودح 4  الومعم  دـیآ ،

راچان دیوشیم و  ار  اهگریوم  اهگر و  هراوید  داقعنا  دض  هدام  نیا  دوشیم . مخز  يور  هتخل  داجیا  عنام  هک  تسا  ياهنوگ  هب  نیدوریه 
. دمآ دهاوخن  دنب  يزیرنوخ  دراد  دوجو  ناسنا  نوخ  رد  هدام  نیا  هک  ینامز  ات  دوش . جراخ  شین  لحم  نامه  زا  دیاب 

رگا دروخب . ناوارف  ياههویم  بآ  تاـعیام و  دتـسیان و  اپرـس  دزادرپب و  تحارتسا  هب  دراد  همادا  يزیرنوخ  هک  یناـمز  اـت  راـمیب  تسا  رتهب 
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دیروایب دنب  ار  يزیرنوخ  ولاز  ندش  ریس  زا  سپ  دیهاوخب 
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يور هدـش  ردوپ  هداد و  وب  تروص  هب  هزرفـسا  ای  هدـش  ردوپ  يوزام  ای  رانا  تسوپ  ای  القاب  درآ  ای  هبوچدرز  يرادـقم  تسا . هداـس  رایـسب 
رتهب میتفگ  هک  روطنامه  اّما  دیآیم . دنب  يزیرنوخ  تعاس  کی  ات  مین  زا  دـعب  الومعم  دـیدنبب . مکحم  دـناب  اب  ار  نآ  يور  دـیزیرب و  مخز 
يزیچ نینچ  دراوم  رثکا  رد  هک  دـشابن  رامیب  حالـص  هب  کشزپ  صیخـشت  هب  يزیرنوخ  هک  يدراوم  رد  رگم  دـیوشن  يزیرنوخ  عنام  تسا 
ثعاب فعـض  نیمه  هک  ارچ  دسرتب  دـنک و  همهاو  دـیابن  دوش  نوخ  راشف  تفا  راچد  ینامردولاز  زا  سپ  یـسک  رگا  یتح  دـیآیمن . شیپ 

ار یناوج  هزات و  نوخ  دشخبیم و  صخـش  هب  ياهزات  تایح  دزادنایم و  راک  هب  ار  ندب  زاس  نوخ  هاگتـسد  هدش و  ندـب  یناربج  شنکاو 
راشف تفا  فعض و  راچد  دهاوخب  رگا  اّما  دش . دهاوخ  عقاو  رثؤم  هدنیآ  رد  وا  یتمالـس  نیمأت  رد  هک  دزادنایم  نایرج  هب  وا  ياهگر  رد 

تبرـش نیریـش و  رانا  بآ  نارفعز و  تبرـش  دـننام  ییاهتبرـش  زا  هدرک و  تحارتسا  تعاس  دـنچ  اهولاز  نداتفا  زا  سپ  تسا  رتهب  دوشن 
شوگ و تشپ  ینامردولاز  دیامن . لوانت  يدنبهتسب ) ریغ   ) یعیبط ياههویم  بآ  وگنلاب و  مخت  یتبرش و  مخت  تبرش  کشمدیب و  بالگ و 

دح اـهتسد  يور  یناـمردولاز  دـیامن و  داـجیا  تسا  نکمم  ار  فعـض  نیرتشیب  اـپ  يور  یناـمردولاز  فعـض و  نیرتمک  رـس  تروص و 
هک تسا  ینامز  زا  رتشیب  نوخ  راشف  تفا  فعـض و  لاـمتحا  دوش  ماـجنا  اـپ  يور  یناـمردولاز  راـب  نیلّوا  يارب  رگا  تسا . اراد  ار  طـسوتم 

. دسرب اپ  هب  عورش و  شوگ  تشپ  زا  ینامردولاز 
هزات ياههویم  بآ  اهتبرـش و  زا  يریگنوخ  ماگنه  یتح  تسا  رتهب  دـنک و  ینامردولاز  هب  تردابم  یلاخ  مکـش  اب  راـمیب  دـیابن  هاگچـیه 
يارب هتبلا  دشکب . زارد  ای  دنیـشنب و  تخت  يور  تسا  رتهب  ینامردولاز  ماگنه  رامیب  دـسرب . لقا  دـح  هب  فعـض  لامتحا  ات  دـیامن  هدافتـسا 

ای دشکب و  زارد  تخت  يور  رامیب  تسا  رتهب  تسد  ای  اپ  زا  يریگنوخ  ماگنه  یلو  تسین  ندیـشک  زارد  هب  زاین  شوگ  تشپ  ولاز  نتخادنا 
هب یلکـشم  الومعم  دراد و  یطایتحا  هبنج  اـمامت  تاروتـسد  نیا  هتبلا  دـشکب . زارد  اروف  موزل  تروص  رد  اـت  دنیـشنب  تخت  يور  لـقا  دـح 

يریگنوخ  هچنانچ  لاحره  رد  دریگیم . رظن  رد  يریگنوخ  ماگنه  ار  رامیب  ناوت  کشزپ  هک  ارچ  دیآیمن ، دوجو 
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موجه ثعاب  راک  نیا  دهد  رارق  نیمز  يور  ار  رس  هتشادهگن و  الاب  ار  اهاپ  دشکب و  زارد  اعیرس  دیاب  رامیب  دوش ، داجیا  هجیگرس  فعض و 
تسا و فعض  نتفر  نیب  زا  هناشن  ندرک  قرع  نیا  هک  دوشیم  قرع  سیخ  رامیب  نت  دوریم و  نیب  زا  فعـض  هدش و  زغم  تمـس  هب  نوخ 

. دزرو تردابم  نآ  لاثما  کشمدیب و  بالگ و  تبرش  نارفعز و  تبرش  دننام  ییاهتبرش  ندروخ  هب  دیاب  الاح 
ار طسوتم  دح  تسد  يور  تسا و  رتشیب  اپ  يور  يولاز  رد  رتمک و  شوگ  تشپ  يولاز  فرصم  رد  تیساسح  داجیا  ای  تنوفع و  لامتحا 

. تسا اراد 
نیا نوچ  دننیبیم . ررـض  دننکیم  هدافتـسا  هولق  رگج و  لد و  دـننام  نیگنـس  يوقم و  رایـسب  ياهاذـغ  زا  ینامردولاز  زا  سپ  هک  یناسک 

. دنهدیم شهاک  تدش  هب  ار  ینامردولاز  رثا  دنشابیم و  ظیلغ  فیثک و  نوخ  ّدلوم  اّما  دنتسه  يوقم  رایسب  هچرگا  داوم 

نوخ دنق  نارامیب  ولاز و 

ولاز زا  هدافتسا  عنام  دیابن  ینامردولاز  زا  دعب  تنوفع  زا  سرت  تسا و  رـضم  یتباید  نارامیب  يارب  ینامردولاز  هک  دینک  روصت  دیابن  زگره 
بآ اب  ردوپ و  يواـسم  نازیم  هب  زینـشگ  مخت  یمتخ و  لـگ  نشیوآ ، ولاز  مخز  يور  يزیرنوخ  ندـمآ  دـنب  زا  سپ  دوش . ناراـمیب  نیا  رد 

زا يریگولج  ثعاب  هک  دوشیم  هتـسب  تعاـس  تدـم 24  هب  دـهدن  تسد  زا  ار  دوخ  تبوـطر  هک  يروـط  مرگمرگ  هدرک و  ریمخ  شوـج 
هدناشوج ای  هدرکمد  فرـصم  دـننامیم . نوصم  یلامتحا  تنوفع  زا  دامـض  نیا  اب  دارفا  ریاس  دـننام  نوخ  دـنق  نارامیب  دوشیم و  تنوفع 

نیسکلافس لوسپک  کی  تعاس  ره 6  رگا  الثم  دوشیم . تنوفع  هنوگره  عفد  يریگشیپ و  ثعاب  راب  هس  يزور  يریگنوخ  زا  سپ  نشیوآ 
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يارب کنیا  دیامن . لیم  نشیوآ  هدناشوج  ناویل  هس  يزور  هک  دراد  ار  رثا  نامه  دننک ، لیم  میـسکیفس  صرق  ددع  کی  هنازور  ای  دنروخب 
. میهدیم حیضوت  رتشیب  ولاز  مخز  زا  تظفاحم 
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ولاز مخز  زا  تظفاحم 

تـشحو راچد  ار  رامیب  الومعم  مه  نیا  هک  دـنک  مرو  اهشین  فارطا  تسا  نکمم  ندـب  زا  اهنآ  ندـش  ادـج  اـهولاز و  ندـش  ریـس  زا  سپ 
اـهچراق و عاوـنا  دورو  يارب  ار  هار  هک  تسا  وـلاز  ناـهد  قازب  طـسوت  نوـخ  يداـقعنا  متـسیس  ندـش  لـتخم  لـیلد  هب  مرو  نـیا  دـنکیم ،

. دراذگیم دازآ  ندب  لخاد  هب  اهبورکیم 
: دیرب راک  هب  ار  ریز  شور  نآ  عفر  يارب 

زا سپ  هدرک ، ریمخ  شوج  بآ  اب  دینک و  بایـسآ  طولخم و  مهاب  مرگ  دودح 20  مادکره  زا  زینشگ  مخت  یمتخ ، لگ  يزاریش ، نشیوآ 
لیرتسا دناب  اب  ار  نآ  يور  دیلامب و  رتمیلیم  دنچ  رطق  هب  میخـض  هیال  کی  هزادنا  هب  اهولاز  شین  ياج  يور  غادغاد  يزیرنوخ  ندمآ  دـنب 

دوبهب ثعاب  شور  نیا  دوشن . کشخ  زگره  دـنامب و  تعاـس  تدم 24  هب  ریمخ  نیا  ات  دـیدنبب  بسچ  اب  ار  دـناب  يور  دـیناشوپب و  الماک 
تعاس ات 24  هک  دوش  نامـسناپ  بوخ  نانچ  وراد  هکنآ  رب  طورـشم  دربیم ، نیب  زا  ار  یلامتحا  تنوفع  مرو و  عون  ره  هدش و  مخز  عیرس 

دـض تیـصاخ  وراد  تلاح  نیا  رد  ددرگ . شرت  یمک  نان  ریمخ  دننام  هدش و  ریمخت  مخز  يور  رب  وراد  ات  دوشن  کشخ  هدنام و  بوطرم 
. دنکیم ادیپ  دیدش  یگدننک  ینوفع  دض  یکرچ و 

دننام ییایمیـش  ياهوراد  زا  تسا  رتهب  دـیناراخب . ای  دـینزب و  تسد  نآ  هب  ای  دـییوشب و  ار  ولاز  لـحم  دـیابن  تعاـس  ات 32  شور  نیارباـنب 
رارصا هچنانچ  تسا . یفاک  الومعم  اهمخز  ندرب  نیب  زا  يارب  میدرک  رکذ  هک  یهایگ  يوراد  نامه  هکلب  دینکن  هدافتـسا  نلواس  نیداتب و 

اّما دشابیم  دعتسم  رایسب  ندیراخ  يارب  اهولاز  شین  ياج  دییامن . فرصم  دیفس  لکلا  طقف  دینک  هدافتـسا  ییایمیـش  يوراد  زا  هک  دیراد 
. دیناراخب ار  نآ  فارطا  ولاز و  مخز  دیابن  زگره 

تـسا مروتم  زونه  رگا  ای  دومن و  شراخ  مخز  لحم  مه  زاب  دیتشادرب  نآ  يور  زا  ار  روکذم  یهایگ  ریمخ  هک  تعاس  زا 24  سپ  هچنانچ 
هک بآ  اب  طولخم  هکرـس  اب  نآ  زا  سپ  دـیدنبب و  مخز  يور  فرـصم  زرط  نامه  لومرف و  نامه  اـب  يریمخ  تعاـس  تدم 24  هب  هرابود 

يور 
40 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

دض ياهدامپ  زا  دیناوتیم  داتـسیان  زاب  شراخ  يدودحم  دراوم  رد  رگا  تیاهن  رد  دیهد . روخب  ار  مخز  لحم  تسا  هدمآ  شوج  هب  شتآ 
دیدحالص اب  تسا  تادیهمت  نیا  زا  رتدیدش  شراخ  مرو و  ءانثتسا  روطهب  هچنانچ  دینک و  هدافتـسا  الودنالاک  ای   D نیمالاک دننام  شراخ 

نینچ اب  ییانثتـسا  رایـسب  دراوم  رد  ام  هتبلا  دـییامن . هدافتـسا  نیـسکلافس  ای  میـسکیفس  دـننام  کیتویبیتنآ  ياهصرق  لوپمآ و  زا  کشزپ 
ینامردولاز دـیدش  دـیاوف  رطاخهب  دارفا  نیا  دنـشابیم . ساسح  رگید  شور  ره  ای  ولاز و  اب  يریگنوخ  هب  تبـسن  هک  میدـش  وربور  يدارفا 

دننادب مدرم  هک  تسا  نیا  ییانثتسا  لئاسم  نیا  حرط  زا  ام  فده  دنرادرب . راک  نیا  زا  تسد  مرو ، شراخ و  زور  دنچ  رطاخهب  دیابن  زگره 
هجوت تسا . هدش  ینیبشیپ  مزال  ياهراکهار  لئاسم  نیا  همه  يارب  یناریا  بط  رد  دنکیمن و  داجیا  نانآ  يارب  يداح  لکشم  ینامردولاز 

. دوش تبظاوم  دوخ  هب  صوصخم  قیرط  هب  دیاب  یمخز  ره  هک  دینک 
نیا دننیبیم . هدـیاف  دـننک  هدافتـسا  نوباص  ياج  هب  هکرـس  نوتیز و  نغور  ردـس و  طولخم  زا  مامح  رد  ینامرد  نوخ  زا  سپ  هک  یناسک 

طاشن و تلاح  کی  رگید  فرط  زا  دیامنیم و  يریگولج  تنوفع  عون  ره  زا  هدیـشخب و  عیرـست  ار  اهولاز  شین  مخز  دوبهب  یهایگ  نزبآ 
تنوفع جالع  تنوفع . زا  ای  تسا  تیـساسح  ای  ولاز  اب  يریگنوخ  زا  لصاح  مرو  لاحره  رد  دنکیم . داجیا  ناسنا  رد  یلاحرـس  طاسبنا و 
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شین لحم  يور  ای  دینک ، هدافتسا  کشزپ  زیوجت  اب  دیناوتیم  زین  ییایمیش  تیساسح  دض  ياهوراد  زا  تیساسح  تروص  رد  اّما  میتفگ  ار 
لیم دیاهدناشوج  مه  اب  هک  شوجنزرم  زینـشگ و  دـیوش و  دـننام  تیـساسح  دـض  ياههدـناشوج  هدرکمد و  زا  ای  دـیراذگب ، شکداب  ولاز 

. دشابیم تیساسح  دض  ياهشور  ریاس  رانک  رد  یبوخ  تیساسح  دض  ياذغ  دیزپب  وج  دنفسوگ و  شش  اب  ار  زینشگ  دینک .

ینامردولاز ياههرود  نیب  لصاوف 

ناسنا ندب  يور  ندروخ  نوخ  زا  سپ  ولاز  ره  يارب  نیگنایم  روط  هب  ینامردولاز  ياهتبون  نیب  لصاوف  نییعت  يارب  دهدیم  ناشن  هبرجت 
ینامز  هلصاف  يدعب  يولاز  ات  زور   1 / 5
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. دنکیم عورـش  ار  يدعب  تبون  نآ  زا  سپ  هدرک و  ربص  دـعب  زور  ات 15  تسا  هدرک  هدافتـسا  ولاز  ددع  یـسک 10  رگا  ینعی  مینک . نیعم 

لباق یماگنه  نوناق  نیا  داد . میهاوخ  حیـضوت  اهنآ  هرابرد  باتک  نیمه  رد  هک  ییاهيرامیب  کشزپ و  صیخـشت  صاخ و  دراوم  رد  رگم 
. دشاب تبون  کی  رد  ددع  زا 4  شیب  اهولاز  دادعت  هک  تسا  ارجا 

زا نآ  زا  سپ  هام  یلا 3  ات 2  تسا  رتهب  دندیکم  ار  یـصخش  نوخ  ولاز  ددع  رابره 20  رد  تبون و  ات 3  رابکی  زور  ره 25  هکنآ  زا  سپ 
بط صـصختم  کشزپ  هک  هچنآ  یناطرـس و  ياهمخز  ای  ناوختـسا و  ندـش  هایـس  دـننام  يدراوم  رد  رگم  دـینک  يراددوخ  یناـمردولاز 

تروص مک  دادـعت  اب  ینامردولاز  زور  ره  اـی  راـب و  کـی  زور  دـنچره  اـی  هتفه  ره  تسا  نکمم  تروص  نآ  رد  هک  دـنادب  حالـص  یناریا 
. دریذپ

ینامردولاز زا  یشان  ینوخمک 

رد رثؤم  ياهشور  اب  حلاص  زیمت و  نوخ  دلوم  ياهاذغ  اهوراد و  دریگ و  رظن  دـم  الماک  دـیاب  يریگنوخ  يارب  وا  ناوت  رامیب و  ینوخمک 
بآ اب  هک  صلاخ  روگنا  هریـش  يروخاذغ  قشاق  دـنچ   ) روگنا هریـش  تبرـش  ناویل  يزور 3  فرـصم  الثم  دریگ . رارق  رامیب  ییاذـغ  میژر 

مه یناطرس  نارامیب  ياهینوخمک  رد  یتح  هک  تسا  يوق  يزاسنوخ  ياههار  زا  یکی  ییاذغ  هدعو  ره  اب  هارمه  دشاب ) هدش  قیقر  کنخ 
هدش کشخ  هگرب  ددع  بش 5  ره  میهد  رارق  ینامردولاز  تحت  ار  اهنآ  میهاوخیم  هک  نوخ  دـنق  هب  التبم  نارامیب  يارب  دـنکیم و  اغوغ 

رب هوالع  دنک  لوانت  رامیب  دعب  زور  مینکیم و  سیخ  بآ  هساک  کی  رد  اراخب  يولآ  ددـع  ولآدرز و 5  هدش  کشخ  هگرب  ددع  وله و 5 
رگا تسا و  رتهب  دشاب  شوخیم  رانا  هتبلا  يزاسنوخ . يارب  مه  دیفم و  نوخ  دنق  يارب  مه  رتهب ، هچ  هک  دنک  لیم  مه  هزات  رانا  بآ  رگا  نآ 

اب نازیم 50 % هب  روگنا  هریـش  یتباـید  ناراـمیب  ینوخمک  عفر  يارب  مینکیم . هفاـضا  نآ  هب  یگناـخ  کـمنیب  هروغبآ  یمک  دوب  نیریش 
. ددرگ لرتنک  نوخ  دنق  دوش و  لیم  نآ  هدش  قیقر  ناویل  يزور 3  طولخم و  روگنا  هکرس 
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فرـصم مغلب  دض  ياهوراد  تخادرپ و  هدعم  تیوقت  هب  دیاب  دوش  داجیا  هجیگرـس  فعـض و  ساسحا  رامیب  يارب  ینامردولاز  زا  دعب  رگا 

مخت زا  یطولخم  يروخاذغ  ات  يروخابرم  قشاق  کی  اتشان  حبص  زور  ره  ای  دومن و  لیم  نارفعز  تبرـش  دننام  ییاههدننکتیوقت  دومن و 
ای رکــش و  اـب  طوـلخم  کشمدــیب  قرع  ناکتــسا  فـصن  بـالگ و  ناکتــسا  فـصن  اـب  ار  کـشمجنرف  مـخت  وگنلاـب و  مـخت  یتـبرش و 

ره 3 هتخپ و  دنفسوگ  زغم  ددع  کی  ددنسپب  رامیب  عبط  هچنانچ  اهوراد  نیا  اب  هارمه  رگا  دومن . لیم  هدرک  نیریش  رگید  ياههدننکنیریش 
. رتهب هچ  دوش  لیم  راب  کی  زور 

ینامردولاز دیدش  درد 
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: زا تسا  نکمم  درد  ّتلع  دوش . داجیا  زین  دیدش  شزوس  تسا  نکمم  درد  هارمه  دریگیم و  درد  تّدش  هب  ولاز  ندنابسچ  لحم  یهاگ 
. دشاب يوادوس  داوم  بوسر  شزیر و  . 1

. دشابیم تسا ، هدرک  ذوفن  نآ  رد  زین  ارفص  هّرم  دیاش  هک  ادوس  بوسر  تقیقح  رد  مهنآ  هک  ولاز  ناهد  بآ  هب  ندب  ندوب  ساسح  . 2
: مخز لحم  تنوفع  . 3

مخز يور  نکمم  تلاح  نیرتمرگ  رد  دینک و  ریمخ  هدیسر  شوج  ّدح  هب  هک  زینشگ  بآ  اب  ار  یمتخ  لگ  زینـشگ و  مخت  نشیوآ ، جالع :
دناب و زا  تسا  ترابع  مخز  يور  نامسناپ  دوش . در  کلا  نیرتزیر  زا  هک  دیـشاب  هدرک  بایـسآ  روطنآ  ار  اهوراد  دیئامرف  هجوت  دیدنبب و 
کیتسالپ و دننام  بآ  دض  شـشوپ  کی  نآ  يور  دـیناشوپب و  ار  نآ  يور  دـناب  رود  دـنچ  اب  سپـس  دـیدنبیم ، غاد  ریمخ  يور  هک  زاگ 
یلا 24  12 دوش . ظفح  الماک  شـشوپ  لخاد  تبوطر  امرگ و  ات  دیناشوپب  ار  نآ  يور  الماک  بآ  دض  بسچ  اب  ماجنارـس  هبنپ و  نآ  يور 

. دوش کشخ  دیراذگب  هدرک و  زاب  سپس  دنامب ، تلاح  نامه  هب  تعاس 
43 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

فلتخم ياهيرامیب  رد  ولاز  زا  هدافتسا  هوحن 

رس ضارما 

يزغم ياههتکس 

هراشا

: دوشیم ماجنا  بیترت  نیا  هب  نارامیب  نیا  رد  ینامردولاز 
. دوش هتخادنا  ولاز  ددـع  شوگ 10  ره  تشپ  هلـصافالب  دـیاب  دـنک  هعجارم  تسا  هدرک  هتکـس  راـمیب  هک  لّوا  زور  ود  یکی  ناـمه  رد  رگا 
جـلف و نوچمه  هتکـس  ضراوع  عیرـس  عفد  ثعاب  ینامرد  شور  نیا  دوشیم . هتفرگ  رظن  رد  رامیب  ناوت  تبـسن  هب  اهولاز  يزیر  یتشرد و 

دهاوخ زاب  يرامیب  زا  لبق  تلاح  هب  رامیب  زور  دـنچ  فرظ  دراوم  رثکا  رد  ددرگیم و  رامیب  هب  يرایـشوه  تشگزاـب  اهمادـنا و  یـسحیب 
اب تحارـص و  اب  نم  ار  هبرجت  نیا  دریمب . ماجنارـس  دباین و  ییاهر  نآ  زا  رامیب  مرجال  هک  دشاب  يّدح  هب  هتکـس  تّدـش  هکنآ  رگم  تشگ .

. دنوش دنمهرهب  هبرجت  نیا  زا  ناهج  رد  رفن  نارازه  ات  منکیم  مالعا  خسار  داقتعا 
هک هدـش  داجیا  هزات  ياههتخل  شیوخ  ناهد  قازب  هدرک  دراو  اب  هدیـشک و  نوریب  رامیب  شوگ  تشپ  زا  ار  رـس  ياـهگریوم  نوخ  اـهولاز 

رامیب يدوبهب  رد  دشکب  لوط  رتشیب  هچره  اهولاز  نداتفا  زا  سپ  يزیرنوخ  درب . دـنهاوخ  نیب  زا  ار  دـناهتفریذپن  ماوق  هدـشن و  تفـس  زونه 
دیآیم شیپ  رتمک  هچ  رگا  دروم  نیا  هک  دشاب  دیدش  رایسب  رامیب  فعـض  هکنآ  رگم  دیوش  يزیرنوخ  عنام  دیابن  سپ  دوب ، دهاوخ  رترثؤم 

. ریخ ای  دنک  عطق  رتدوز  ار  يزیرنوخ  هک  دریگیم  میمصت  جلاعم  کشزپ 
44 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

رامیب ینامردولاز  زا  سپ  هتفه  کی  ات  زور  دنچ  فرظ  دشاب ، هدـش  هراپ  زغم  رد  یگریوم  دـشاب و  نوخ  راشف  زا  یـشان  يزغم  هتکـس  رگا 
دشاب هدشن  هراپ  یگریوم  چیه  هدوب و  گریوم  دادسنا  زا  یشان  يزغم  هتکس  رگا  داد . دهاوخ  همادا  دوخ  لومعم  یگدنز  هب  هتشذگ  دننام 
كاپ نوگانوگ  طالخا  زا  ار  نوخ  تعرـس  هب  ولاز  نوچ  دریگب  رـس  زا  ار  دوخ  يداع  یگدـنز  دـیآ و  لاـح  هب  راـمیب  رتدوز  یلیخ  دـیاش 

. درب دهاوخ  نیب  زا  دشابیم  تسس  مرن و  زونه  هک  ار  هتخل  دنکیم و 
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دراد رامیب  عضو  یمیخدب  زا  ناشن  ددرگ  فقوتم  تعرـس  هب  يزیرنوخ  رامیب ، شوگ  تشپ  زا  اهولاز  ندـش  ریـس  نداتفا و  زا  سپ  هچنانچ 
رد یگدنبـسچ  ندیـسامآ و  نیا  تسا  نـکمم  هدـش و  دـیدش  یگدنبـسچ  ياراد  هدیـسامآ و  راـمیب  رـس  ياـهگریوم  رد  نوـخ  هـک  ارچ 

یقاب نانچمه  يدعب  ياهزور  يارب  رطخ  اّما  دوشیم  هدـناهر  گرم  رطخ  زا  رامیب  هچرگا  دـشاب . هدـش  داجیا  ندـب  زا  یعیـسو  ياهشخب 
راداو ار  ضیرم  روآهسطع  يوراد  اب  دینک و  رارکت  ار  شوگ  تشپ  زا  يریگنوخ  دعب  زور  رامیب 7  ناوت  هب  هجوت  اب  تروص  نیا  رد  تسا .

دوش و یلبق  نوخ  نیزگیاج  يرتناور  نوخ  دبای و  نایاپ  ظیلغ  نوخ  ات  دیهد  همادا  ردقنآ  ار  شوگ  تشپ  ینامردولاز  دییامن و  هسطع  هب 
يور دعب  زور  ات 25  زور  هاگنآ 15  دیآیمن . دـنب  تعرـس  هب  يزیرنوخ  اهشوگ  تشپ  زا  اهولاز  نداتفا  زا  سپ  هک  تسا  نیا  نآ  تمالع 
یمک اهنآ  هثج  هک  دـیزادنایب  طـسوتم  يولاز  ددـع  تسد 10  ره  يور  دـینک . لـمع  میدرک  رکذ  ـالبق  هک  يروتـسد  قـبط  وا  ياـهتسد 
تسد ره  تشپ  کچوک  تشگنا  ات  موس  تشگنا  نیب  اهولاز  نتخادنا  لحم  دیاهتخادنا . رامیب  شوگ  تشپ  هک  دشاب  ییاهولاز  زا  رتگرزب 
تـشپ هب  هک  دشاب  ییاهولاز  زا  رتگرزب  یمک  دـیاب  اهولاز  هثج  دینابـسچب . تشرد  يولاز  ددـع  اپ 10  ره  يور  دـعب  زور  ات 25   20 تسا .

. دیاهتخادنا یلبق  هلحرم  رد  تسد 
زا یناـشن  هتفاـی و  همادا  يزیرنوخ  اـهولاز  نداـتفا  زا  سپ  تعاـس  دـنچ  اـت  شوگ  تشپ  زا  يریگنوخ  لوا  هلحرم  رد  هچناـنچ  دـینک  هجوت 

هب  يزاین  رگید  تسین ، نوخ  دیدش  یگدنبسچ 
45 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

روتسد نامه  قبط  اهاپ  يور  نآ  زا  دعب  زور  ات 25  اهتسد و 20  يور  رگید  زور  ات 25  هکلب 20  تسین  شوگ  تشپ  زا  يریگنوخ  رارکت 
. دیزادنایب ولاز  یلبق 

یلکـشم ینامردولاز  اب  گنهامه  دـننکیم  عفد  ار  وا  طالخا  هک  ییاهوراد  رانک  رد  هتفاـی و  تاـجن  یمتح  رطخ  زا  راـمیب  تلاـح  نیا  رد 
هتکـس عوـقو  زا  سپ  هک  درک  دـهاوخ  ادـیپ  تسد  بوـلطم  هجیتـن  نیا  هب  راـمیب  یتروـص  رد  میتـفگ  هک  روطناـمه  هتبلا  تـشاد . دـهاوخن 
یخرب نهذ  رد  لاؤس  کـی  دـیامن . یناـمردولاز  هب  ترداـبم  یناریا  بط  کـشزپ  کـمک  اـب  لوا  زور  ود  یکی  ناـمه  رد  اـی  هلـصافالب و 
تروص نیا  رد  دشاب  هدـش  داجیا  گریوم  ندـش  هراپ  الاب و  نوخراشف  رثا  رد  هتکـس  رگا  هک  تسا  نیا  لاؤس  نآ  هدـش و  داجیا  ناکـشزپ 

هک تسا  نیا  باوج  دـشاب . كانرطخ  دوش و  زغم  رد  هدـش  هراپ  گریوم  زا  رتشیب  يزیرنوخ  ثعاب  تسا  نکمم  ولاز  اـب  نوخ  ندـش  قیقر 
هدماین شیپ  يرطخ  میاهدرک و  سمل  یبوخب  ار  نیا  دوخ  تایبرجت  رد  ام  دوشیم و  بذـج  تعرـسب  ولاز  ناهد  قازب  اب  هدـش  قیقر  نوخ 

. تسا

دومن هعجارم  هتکس  عوقو  زا  سپ  اهتدم  رامیب  رگا 

رتهب وا  لاح  زور  هب  زور  هتبلا  دـشکب  لوط  هب  وا  نامرد  لاس  ود  ات  کی  دـیاش  دـیماجنا . دـهاوخ  لوط  هب  هدیـسر  رید  نارامیب  نیا  ناـمرد 
. دشابیم زجاع  نآ  هب  یبایتسد  زا  اساسا  یبرغ  بط  هک  دروآیم  تسدهب  ار  یبولطم  هجیتن  هرخالاب  هدش و 

بتک رد  لیصفت  هب  ار  اهيزاسكاپ  نیا  حرـش  هک  هدرک ، يزاسکاپ  هدعم  يوشتـسش  قیرط  زا  یهایگ  ياهوراد  اب  رامیب  بلاغ  طلخ  ادتبا 
اهدردرس و نامرد  دننام  افش ) کیپ   ) رگید

46 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دیزادنایب ولاز  ددع  شوگ 10  ره  تشپ  سپس  میدرک ، رکذ  یشراوگ  ياهيرامیب  نامرد 

صوصخم ياهشلام  اهشکداب و  اهروآهسطع و  تاروخب و  اهیندـناشوج و  دـننام  هدرک  زیوجت  کشزپ  هک  رگید  یهاـیگ  ياـهنامرد 
. دبای همادا  لماک  هجیتن  لوصح  ات  دیاب  ياهتکس  نارامیب 
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اپ 10 ره  نازیم  هب  کچوک  تشگنا  ات  موس  تشگنا  نیب  ینعی  اهاپ  يور  نآ  زا  دعب  زور  ولاز و 25  ددع  تسد 10  ره  تشپ  دعب  زور   25
زا رتـکچوک  یمک  شوگ  ياـهولاز  تسد و  ياـهولاز  زا  رتتشرد  اـپ  ياـهولاز  میدرک  هراـشا  ـالبق  هک  روطناـمه  دینابـسچب . وـلاز  ددـع 

. دشاب تسد  ياهولاز 
نایم رد  بش  کی  ای  بش  ره  دنکن و  كرت  زگره  ار  یهایگ  هتکـس  دض  ياهوراد  رامیب  اّما  دـباییم  نایاپ  ینامردولاز  لوا  هرود  اجنیا  ات 
يواح هک  هیفنا  ردوپ  اب  سپـس  هداد و  روخب  نآ  لاثما  یتوکاک و  هنوپ و  عانعن و  نشیوآ و  ریظن  ییاـهوراد  زینـشگ و  مخت  زا  یطولخم  اـب 
هرطق ود  یکی  ینیب  خاروس  ره  رد  اـههسطع  ماـمتا  زا  سپ  دـینک و  هسطع  هب  راداو  ار  راـمیب  ینیب ، رد  ندیـشک  اـب  تسا  شدـنک  يرادـقم 
نوتیز کچرک و  نغور  زا  یطولخم  ای  لظنح  نغور  ای  ناحیر  نغور  اب  يوق  ژاسام  دـیاب  راب  دـنچ  هتفه  رد  دـیناکچب . ماداب  هشفنب  نغور 

ياهوراد روکذـم و  ياهنغور  اب  شلاـم  اـب  مأوت  اـنوس  کـشخ  ياـهمامح  ناـخرچ و  ياـهتماجح  دوش و  هداد  زقـس  نغور  صلاـخ و 
کـشزپ هچنانچ  یلو  دینک  زیهرپ  ینامردولاز  زا  دعب  هام  یلا 3  ات 2  دریگ . رارق  رامیب  نامرد  راک  روتـسد  رد  زغم  ياهورین  هدـننکتیوقت 
تازیوجت ریاس  ددرگ و  ماجنا  ناخرچ  ياهتماجح  نیعدـخا و  تماجح  ای  رـس  تماـجح  اـی  فتک و  ود  نیب  رت  تماـجح  دـنادب  حـالص 

زور ای 25  زاغآ و 20  شوگ  تشپ  زا  یلبق  روتـسد  نامه  قبط  ولاز  اب  يریگنوخ  هرابود  هام  یلا 3  تشذگ 2  زا  سپ  دوش . لابند  یهایگ 
. ددرگ ماجنا  اهاپ  يور  نآ  زا  سپ  زور  ای 25  تسد و 20  يور  رگید 

اب بسانتم  رتنیگنس  ياهشزرو  هب  جیردتب  هدرک و  عورش  هداس  ياهشزرو  زا  دزیهرپب و  يرورپنت  یلبنت و  زا  دیاب  نامرد  نیح  رد  رامیب 
ثعاـب شمارآ ، هب  راـمیب  زاـین  نیمأـت  نمـض  هک  دـشاب  ياهزادـنا  هب  دـیاب  تحارتـسا  هتبلا  دزادرپـب و  کـشزپ  دیدحالـص  شیوخ و  ناوت 

شزرو  هب  جیردتب  رامیب  میالم  ياهشزرو  اب  رگا  ددرگن . ندب  رد  یفاضا  طالخا  ندش  عمج  يرورپنت و 
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زا راب  ياهتفه 2  لقا  دـح  دـهد و  رارق  دوخ  راـک  روتـسد  رد  ار  يدرونهوک  تسا  رتهب  تسا . بوخ  یلیخ  دـنک  تداـع  رتنیگنـس  ندرک 
اب ناهارمه  طسوت  هاگنآ  ددنب ، راک  هب  دراد  ناوت  رد  هچنآ  دیدش  راشف  نودب  هلـصوح و  ربص و  اب  دـیامن و  نتفر  الاب  هب  عورـش  هوک  هنماد 
هب تسا و  حور  شزرو  مه  مسج و  شزرو  مه  هک  تسا  رتهب  ظاحل  نیا  زا  يدرونهوک  دوش . هداد  ژاسام  دـش  رکذ  ـالبق  هک  ییاـهنغور 

مرن و ار  ندب  ياهتفاب  تالـضع و  نآ  رب  هوالع  دهدیم و  ندـش  بوخ  يارب  فعاضم  هیحور  رتشیب و  شالت  يارب  ار  مزال  هزیگنا  رامیب 
رایـسب يدرونهوک  رانک  رد  زین  انوس  زا  سپ  یهایگ  ياهنغور  اب  شلام  کشخ و  ياـنوس  دـیامنیم . عفد  ار  رـضم  طـالخا  هدرک و  مرگ 

. دشابیم دیفم  تسه  رامیب  ناکما  رد  هک  ییاهشزرو  ریاس  تسا . دیفم 
جـالع هدرک و  فیعـضت  زین  ار  شیوخ  هیحور  هلیـسو  نیدـب  هتخادرپ و  دـح  زا  شیب  تحارتسا  هب  هتکـس  زا  سپ  ناراـمیب  بلغا  هنافـسأتم 

. دنیامنیم نکممان  تخس و  ار  شیوخ 

هتفایافش نارامیب  رد  هتکس  رارکت  زا  يریگشیپ 

لاس ره  تسا  رتهب  یتآ  ياهلاس  رد  یلامتحا  ياههتکس  زا  يریگشیپ  يارب  دناهتفای  افش  هتفرگ و  رارق  نامرد  تحت  هک  ياهتکـس  نارامیب 
مادکره اهشوگ  تشپ  ادتبا  هک  بیترت  نامه  هب  دـننک . ینامردنوخ  ولاز  اب  راب   3 دشاب ، هتـشادن  يرامیب  زا  يراثآ  رگا  یتح  راهب  ماگنه 

هب رتتشرد  يولاز  اب  دادـعت و  نامه  هب  اهاپ  يور  نآ  زا  سپ  زور  ات 25  اهتسد و 20  يور  رگید  زور  ات 25  زیر و 20  يولاز  ددع   10
. دننک ینامردولاز  شوگ ، تسد و  هب  تبسن  بیترت 

48 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 
سرتسد رد  ولاز  رگا  دوشن . داجیا  نانآ  ندب  رد  هتکـس  هدننکدیلوت  طالخا  زگره  ات  دنیامن  فرـصم  لهـسم  راب  کی  هام  ره  نآ  رب  هوالع 
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لیم لهسم  رابکی  هام  ره  دننک و  تماجح  رابکی  هام  ره  راب  زییاپ 2  رد  و  فتک ) ود  نیب   ) ماع تماجح  رابکی  هام  ره  راهب  ماگنه  دوبن 
. دننک

شوگ هک  ولاز  اب  نامرد  یّلک  روطب  زورترآ و  نوخراشف و  هتکس و  نامرد  رد  هک  دننک  تیانع  ینامردولاز  ناصصختم  ناکشزپ و  هجوت :
مک رامیب  ناوت  رگا  ددع و  وضع 10  ره  ینعی  دنزادناین  ولاز  ددع  زا 20  رتمک  دنریگیم ، رارق  ینامردولاز  دروم  بیترت  هب  اهاپ  تسد و  و 
ریغ رد  دننک . دایز  ای  مک  ار  اهولاز  دادـعت  هکنیا  هن  دـننک  رارقرب  نزاوت  رامیب  ناوت  اهولاز و  یتشرد  ای  یکچوک و  هب  تبـسن  تسا  دایز  ای 

. دمآ دهاوخن  تسدب  بولطم  هجیتن  تروص  نیا 

ماع لهسم 

. مرگ نیتنسفا 25  مرگ ، ناتک 25  مخت  مرگ ، یمتخ 25  لگ  مرگ ، نیبجنرت 50  مرگ ، خرس 50  لگ  مرگ ، انس 50  گرب 
ات دیناشوجب  بآ  ناویل  اب 2  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  کی  رابره  راب  یلا 2  کی  اهرهظ  زا  دعب  دـییامن . بوکمین  طولخم و  مهاب  ار  اهوراد 

نیمه هب  دومن  ادیپ  یلاهسا  تلاح  مکش  ناویل  کی  نیمه  اب  رگا  دینک . لیم  مارآمارآ  هدرک  نیریش  دینک و  فاص  دنامب . یقاب  ناویل  کی 
لیم هدرک  نیریـش  دـیناشوجب و  بیترت  نامه  هب  رگید  راب  کی  دـشن ، داجیا  ماگنه  بش  ات  میالم  لاهـسا  رگا  یلو  دـینک  افتکا  ناویل  کی 

. دینک
دیدش هچیپلد  راچد  لهـسم  يوراد  فرـصم  اب  رگا  یلو  دیوشن  هچیپلد  راچد  ات  دینک  لیم  تبون  دنچ  رد  مارآمارآ و  ار  لهـسم  يوراد 
هدرک نیریش  تابن  ای  لسع  اب  دینک و  فاص  دنامب ، یقاب  ناویل  کی  ات  دیناشوجب  بآ  ناویل  رد 2  ار  کشخ  هدیبوک  تبش  قشاق  ود  یکی 

امش هچیپلد  ات  دینک  لیم  دینک و  لح  نآ  رد  تابن  يرادقم  دینک و  غاد  ار  عانعن  قرع  ناویل  کی  دوبن  سرتسد  رد  تبـش  رگا  دینک . لیم 
ياهفایـش زا  دیزرو  عانتما  تجاح  ياضق  زا  مکـش  یلو  دش  دیدش  خـفن  راچد  رامیب  لهـسم  فرـصم  لوا  ياهزور  رد  رگا  دریگ . مارآ 

ای ییایمیش  لهسم 
49 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

یفاک فایش  نتشادرب  رابکی  الومعم  دنک . جراخ  دعقم  زا  ار  مکش  رد  هدش  سوبحم  ياهزاگ  هدش و  قیقر  داوم  ات  دینک  هدافتسا  یهایگ 
ریجنا و ددع  تبسن 5  هب  اراخب  يولآ  ریجنا و  فرصم  دش . دهاوخ  داجیا  میالم  لاهسا  فایـش  زا  هدافتـسا  نودب  دعب  ياهزور  رد  تسا و 

مرن ار  اههدور  دـهدیم و  شهاک  ار  لهـسم  فرـصم  زا  لصاح  هچیپلد  دـشاب ، هدـش  هتخپ  بآ  هلایپ  کـی  رد  هک  اراـخب  يولآ  ددـع   10
. دنکیم

نذا هب  هکلب  دـش . دـهاوخن  هتکـس  راچد  زگره  رگید  هتفای و  افـش  رامیب  دـیدرگ  رکذ  یناریا  بط  ساسا  رب  هک  ینامرد  ياـهشور  نیا  اـب 
تسد نآ  هب  یبرغ  بط  زگره  هک  تسا  یمالسا  یناریا و  بط  دئاوف  زا  همه  اهنیا  دنام . دهاوخ  نوصم  زین  رگید  يرامیب  ره  زا  راگدرورپ 

. تسا هدرکن  ادیپ 

( ینوخ  ) يومد ياهدردرس 

ماجنا اب  یبوخ  هب  دنـشاب  هدادن  باوج  ییوراد  چیه  هب  لاس  نیدنچ  رگا  یتح  دنوش  داجیا  نوخراشف  ای  نوخ  هبلغ  رثا  رد  هک  ییاهدردرس 
اب دـیزادنایب و  ولاز  ددـع  شوـگ 10  ره  تشپ  ادـتبا  دـنوشیم . فرطرب  نآ  زا  سپ  تسد  يور  يوـلاز  صخـالاب و  شوـگ  تشپ  يوـلاز 

یعطق جالع  رد  افـش  کـیپ  باـتک  رد  ار  يزاـسکاپ  نیا  هوحن  اـم  دـینک . يزاـسکاپ  ار  راـمیب  جازم  نیبجنکـس  ریـشکاخ و  ماـع و  لهـسم 
نیا رد  دیزادنایب . طسوتم  يولاز  ددع  تسد 10  ره  تشپ  اهشوگ ، تشپ  ولاز  نتخادـنا  زا  سپ  زور  یلا 25   20 میدرک . رکذ  اهدردرس 

افش کیپ  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 202 

http://www.ghaemiyeh.com


هب  تسد  شوگ و  تشپ  يولاز  رارکت  اب  دنکیم و  ادیپ  يریگمشچ  شهاک  هکنیا  ای  دوریم  نایم  زا  یلک  هب  دردرس  ای  تروص 
دشاب هتـشاد  دوجو  زین  يرگید  دردرـس  هکنآ  رگم  دنام  دهاوخن  یقاب  ینوخ )  ) يومد دردرـس  زا  يراثآ  رگید  دش  هتفگ  هک  بیترت  نیمه 

. تشاد دهاوخ  ار  دوخ  صاخ  نامرد  هک 
50 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

( نرگیم  ) هقیقش ياهدردرس  ریاس 

دنیآیم دوجو  هب  اهنآ  زا  یطولخم  ای  مغلب  ای  ادوس  ای  ارفص  هلمج  زا  فلتخم  طالخا  رثا  رد  هک  نرگیم )  ) هقیقـش ياهدردرـس  رگید  عاونا 
تازایتما زا  مه  نیا  دـنوشیم و  فرطرب  الماک  تماـجح  یناـمردولاز و  سپـس  یهاـیگ  ياـهوراد  اـب  طـلخ  ناـمه  يزاـسکاپ  زا  سپ  زین 

جالع رد  سپ  تسین . هسیاقم  لـباق  ییاـپورا  بط  یناـمرد  ياـهشور  اـب  زگره  هک  تسا  یناریا  بط  ياهيدـنمناوت  ياـیوگ  هتـسجرب و 
طلخ زا  ندب  يزاسکاپ  ادتبا  یمغلب  يوادوس و  يوارفـص و  ياهدردرـس  رد  یلو  دوشیم  عورـش  يریگنوخ  ادـتبا  ینوخ )  ) يومد دردرس 

. ددرگیم زاغآ  يریگنوخ  هاگنآ  دوشیم  عورش  بلاغ 

یباتفآ دردرس 

. تسا یفاک  زیر  يولاز  ددع  شوگ 5  ره  دادعت  هب  شوگ  تشپ  ینامردولاز  باهتلا  دض  کنخ و  یهایگ  ياهوراد  فرصم  زا  سپ 

ماسرس

نیریشومیل و بآ  بیس و  بآ  بالگ و  زینشگ و  لدنص و  زا  هدافتسا  راح و  مرگ و  طالخا  لهسم  جضنم و  یهایگ  ياهوراد  فرـصم  اب 
اب نابز  ریز  زا  دعب  زور  سپس 10  میزادنایم ، زیر  يولاز  ددع  شوگ 10  ره  تشپ  بانع ، بارش  درس و  هکاوف  تبرـش  ای  هناودنه و  بآ 
ره نآ  دادـتما  رد  میـشکیم و  یطخ  ینیب  طسو  اـت  اـههنوگ  ریز  اـت  شوگ  ره  تشپ  زا  دـعب  زور   20 میریگیم ، نوخ  وـلاز  ددـع  هس  ود ،

هکنآ رگم  مینکیم  يراددوـخ  یناـمردولاز  زا  تسا  هارمه  مغلب  هداـم  هبلغ  اـب  ماسرـس  هچناـنچ  میزادـنایم . زیر  يوـلاز  ددـع  فرط 10 
دیاب ولاز  تروص  نیا  رد  هک  تسا  هدش  نآ  رد  امرگ  شیازفا  نوخ و  سبح  ثعاب  رـس  زا  ياهقطنم  رد  مغلب  دادسنا  هک  میهدـب  صیخـشت 

الماک ياهجازم  رد  الومعم  دوش . هتخادنا  دادسنا  روحم  اب  قباطم  یصاخ  ياههطقن  رد 
51 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

نتخادنا ولاز  رابره  تارثا  هب  هجوت  اب  نآ  رارکت  ددع و  هس  دادـعت  هب  ندرگ  تشپ  يدوگ  رد  ینامردولاز  دوشیمن . داجیا  ماسرـس  یمغلب 
. دوشیم ماجنا 

هجیگرس

دوبهب اـهتسد  تشپ  هاـگ  اـهشوگ و  تشپ  یناـمردولاز  اـب  رگید  ياههجیگرـس  ینوـخمک  راـشف و  تفا  زا  یـشان  ياههجیگرـس  زج  هب 
. دشابیم دناهداهن  ياجرب  یفاضا  طالخا  هک  یبوسر  عون  نوخراشف و  تظلغ و  زا  یشان  رتشیب  نآ  تلع  دباییم .

( یشومارف رمیازلآ ،  ) نایسن
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دوخ ریثأت  جوا  هب  یهایگ  ياهوراد  فرـصم  اب  هک  تسا  ینامردولاز  رمیازلآ  نامرد  رد  دیفم  رایـسب  ياهنامرد  زا  یکی  هک  تسا  یهیدب 
يزاسکاپ هظفاح و  تیوقت  ياهوراد  دوشیم . بوسحم  يرامیب  نیا  يارب  يوق  رایـسب  هدنریگـشیپ  کی  یناـمردولاز  یفرط  زا  دـسریم و 

. تسا مزال  جازم 

( نوسنیکراپ  ) هشعر

ار اهولاز  نوسنیکراپ ،)  ) هشعر دض  یتنس  ياهوراد  فرصم  عورش  زور و  تّدم 15  هب  طالخا  لهسم  جضنم و  ياهوراد  فرصم  زا  سپ 
، میزادنایم شوگ  ره  تشپ  ددع  دادعت 10  هب 

52 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 
: میدنبیم رامیب  جالم  يور  نایم  رد  زور  کی  ار  ریز  دامض  هشعر  دض  ياهوراد  ریاس  فرصم  رب  هوالع  نامزمه 

هدرز اب  ار  نآ  يروخابرم  قشاق  کی  رابره  هدرک  هیهت  يواسم  ار  اهوراد  یکطـصم ؛ یفوک ، دعـس  هزبرخ ، مخت  احرقرقاع ، رتسدـیب ، دـنج 
. میدنبیم تعاس  ات 4  تّدم 2  هب  رس  يور  هدرک  ریمخ  یموب  غرممخت 

هسطع هب  راداو  ار  دوخ  هیفنا  يوراد  اب  هلـصافالب  هداد و  روخب  زینـشگ  مخت  بادس ، یندناشوج  اب  رامیب  بش  ره  قوف  تامادقا  اب  نامزمه 
تـسا زغم  يزاسکاپ  یعون  هک  راک  نیا  تسا  رتهب  دورب و  باوختخر  هب  دناکچب و  ینیب  رد  ماداب  هشفنب  نغور  نآ  زا  سپ  هدومن و  ندرک 

. دوش عقاو  رثؤم  تیاهن  هب  ینامردولاز  ات  دریذپ  ماجنا  دوشیم  ارجا  طالخا  لهسم  جضنم و  اب  يزاسکاپ  هک  يزور  نامه 15  رد 
دادعت نامه  اب  اهشوگ  تشپ  زا  دیاب  هرابود  دعب  زور  ات 15  دودح 10  هلصاف  هب  دوش  عطق  تعرس  هب  يزیرنوخ  رگا  اهولاز  نداتفا  زا  سپ 
رتزیمت رتناور و  نوخ  هک  ارچ  تفای  دـهاوخ  همادا  تعاس  دـنچ  ات  يزیرنوخ  اهولاز  نداـتفا  زا  سپ  اـمتح  راـب  نیا  دوش . هتفرگ  نوخ  ولاز 
دیریگب نوخ  طسوتم  يولاز  ددع  اب 3  نابز  ریز  زا  دعب  هتفه  کی  سپس  دیزادنایب  ولاز  ددع  تسد 10  ره  تشپ  دعب ، زور   25 تسا . هدش 

يور ای  شوگ  تشپ  زا  اددجم  کشزپ  صیخشت  هب  مراهچ  يریگنوخ  یتنس  ياهوراد  فرصم  همادا  اب  دینک . دصف  ار  نابز  ریز  گر  ای  و 
زونه رگا  تسد و  تشپ  تسا  هدش  رتمک  هشعر  شزرل  رگا  تسا ؟ رتمدقم  کی  مادـک  شوگ  تشپ  ای  تسد  يور  دوشیم . رارکت  تسد 

زا سپ   ) تسا مراهچ  يریگنوخ  هک  هلحرم  نیا  رد  هدرکن  يرییغت 
. دینک رارکت  ار  ولاز  دادعت  نامه  شوگ  ره  تشپ  دیریگب و  نوخ  شوگ  تشپ  زا  نابز ) ریز  زا  يریگنوخ 

53 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

سا ما .

زا دوریم و  يدوبهب  هب  ور  یناـمردولاز  یهاـیگ و  ياـهوراد  اـب  يزلف  مومـس  شیازفا  زا  یـشان  جـلف  عاونا  زا  باـصعا  ءاـخرتسا  يراـمیب 
ینکرپ نادـند  ياهلوسپک  اب  اهنادـند  ندرک  رپ  يرامیب  نیا  داجیا  لماوع  زا  یکی  دـیآیم . لمع  هب  يریگـشیپ  یبوخ  هب  نآ  ياـههلمح 

زاب ناهد  نورد  جیردت  هب  دنوشن  راهم  یتسردب  اهلوسپک  نیا  رگا  دشابیم . رگید  داوم  برس و  هویج ، مویلات ، موینامرژ ، ياراد  هک  تسا 
داوم دـنروآیم . دوجوب  ار  سا  ما . كانرطخ  يرامیب  بیرخت و  ار  یبصع  ياهلولـس  فـالغ  هدـش و  نوخ  شدرگ  متـسیس  دراو  هدـش و 

تـسا هتـسشن  عاخن  زغم و  ياهتفاب  يور  رگید  یطلخ  اب  دـیدش  بیکرت  اب  یمغلب و  طالخا  زا  يرتسب  رد  هک  يزلف  داوم  يواح  ییایمیش 
مه زا  مزال  نامز  تدم  رد  ار  بوسر  نیا  بسانم  لهـسم  جـضنم و  اب  دـیاب  هک  دـنکیم  داجیا  مراهچ  مضه  هقطنم  رد  ار  یمواقم  بوسر 

ياهتفاب درک . تیادـه  یعفد  يراجم  يوس  هب  ار  اهنآ  ولاز  وراد و  اب  هدومن و  جراـخ  نآ  هرـصاحم  زا  ار  یبصع  ياههتـشر  تسـسگ و 
. دندرگیم زاب  تسخن  لاح  هب  مکمک  يوقم  لدعم و  ياهوراد  هرود  دنچ  ای  کی  تشذگ  زا  سپ  هدیدبیسآ 
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90 دـشابیم . لرتنک  لباق  ینامردولاز  یهایگ و  ياهوراد  فرـصم  اب  اما  تسین  لماک  جالع  لباق  يرامیب  نیا  دـنچره  هتفرـشیپ  دراوم  رد 
هدـش شرازگ  نادرم  زا  رتشیب  ناوناب  رد  يرامیب  نیا  دـنراد . هدرک  رپ  نادـند  زا 4  شیب  دـننکیم  هعجارم  نامرد  يارب  هک  يدارفا  دـصرد 
هتکـس يرامیب  دننام  يرامیب  نیا  رد  ینامردولاز  هوحن  دراذگیم . ياج  رب  یبرخم  تاریثأت  زین  ندـب  رگید  ءاضعا  يور  مومـس  نیا  تسا .

. دش دهاوخ  رارکت  اهمادنا  زا  یضعب  رد  موزل  عقاوم  رد  یلو  تسا . يزغم 
تشپ دعب  زور  ات 25  میزادنایم و 20  ولاز  ددـع  دادـعت 10  هب  اهشوگ  تشپ  رابره  تسا . يزغم  هتکـس  جالع  دـننام  ینامردولاز  هوحن 

زاغآ لبق  دننام  ینامردولاز  تبون  نیمه 3  هرابود  هاگنآ  ینامردولاز و  زا  زیهرپ  هاـم  یلا 3  اهاپ و 2  يور  دـعب  زور  ات 25  اهتسد و 20 
رد دوشیم .

54 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دبای همادا  لاونم  نیمه  هب  هجیتن  لوصح  ات  دوش و  رارکت  دیاب  ینامردولاز  زین  دعب  لاس 

یهایگ و ياهوراد  اب  سا  ما . هب  التبم  نارامیب  تیرثکا  دـبای . همادا  لاـمعا و  دـیاب  زین  شلاـم  صوصخم  ياـهنغور  یهاـیگ و  ياـهوراد 
رخاوا رد  شور  نیا  دـیاب  اـّما  تسا ، هدـش  عقاو  دـیفم  رایـسب  یناـمردولاز  زا  سپ  یناـمردروبنز  دـناهتفرگ . ار  هجیتن  نیرتـهب  یناـمردولاز 

. دریذپ ماجنا  ینامردولاز  ياههرود 

هظفاح تیوقت 

رتهب دنوش  روکنک  دننام  تخس  تاناحتما  هدامآ  دنهاوخیم  هک  یناسک  دشابیم . رثؤم  رایـسب  هظفاح  تیوقت  رد  شوگ  تشپ  ینامردولاز 
مه ار  هظفاح  تیوقت  ياهوراد  رگا  دنزادنایب . زیر  يولاز  ددع  مادکره 10  اهشوگ  تشپ  دنتـسناوت  هک  نامز  ره  ای  لبق و  هام  کی  تسا 

. تفرگ دنهاوخ  يرتهب  رایسب  هجیتن  دنیامن  فرصم 

دومج

اهشوگ تشپ  رد  یهایگ  ياهوراد  اب  يزاسکاپ  زا  سپ  ینامردولاز  دـشابیم . تباث  تلاح  کی  رد  صخـش  ندـنام  سح و  ندـش  لطاب 
. دوش ماجنا  هلحرم  دنچ  ای  کی  رد 

رهس

زا سپ  دـشاب ، مرگ  طالخا  زا  یبیکرت  ای  دـشاب و  ارفـص  طلخ  نآ  لماع  هک  یتروص  رد  هتـشذگ و  رد  لادـتعا  دـح  زا  هک  تسا  یباوخیب 
مرگ و طالخا  دض  ياهلهسم  جضنم و  فرصم 

55 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 
ینامردولاز زیر و  يولاز  ددع  وربا 5  ره  يالاب  دعب  زور   20 میزادنایم ، ولاز  ددع  شوگ 10  ره  تشپ  سوطع ، روخب و  اب  زغم  يزاسکاپ 

. دشابیم ولاز  ددع  تسد 10  ره  يور  موس 

نونج

هب هتـسب  نآ  رارکت  هب  زاین  تساهاپ . تسد و  شوگ ، تشپ  ینامردولاز  نونج و  دض  ياهوراد  فرـصم  نآ و  عفد  بلاغ و  طلخ  ییاسانش 
. دراد کشزپ  صیخشت  رامیب و  تیعضو 
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ساسا رب  کشزپ  طسوت  هدـش  زیوجت  دادـعت  هب  تسد  شوگ و  تشپ  يولاز  نیب  لصاوف  رد  ندرگ  تشپ  يدوگ  لـحم  رد  ولاز  نتخادـنا 
نآ ياج  شمارآ  دوشیم و  فذح  رامیب  هظفاح  زا  برخم  روآناجیه و  تارطاخ  تمسق  نیا  زا  يریگنوخ  اب  تسا . يرورض  رامیب  ناوت 

. تسا رضم  رمیازلآ  هب  نایالتبم  يارب  هطقن  نیا  رد  يریگنوخ  نیاربانب  تفرگ . دهاوخ  ار 

قشع

یـسانشناور و قیرط  زا  نآ  نامرد  طارفا . دـح  رد  يزیچ  ای  صخـش  نتـشاد  تسود  دوشیم ، ضراـع  ار  ناـناوج  رتشیب  هک  تسا  یـضرم 
. دوش ینامردولاز  تسد  يور  هلصاف  ظفح  اب  شوگ و  تشپ  دنکیم . کمک  يزاسکاپ  نیا  رد  هک  ینامردولاز  ادوس و  زا  ندب  يزاسکاپ 

عرص

یمرگ هبلغ  شیازفا و  تروص  رد  میاهداد . حیـضوت  افـش  کیپ  رگید  ياـهباتک  رد  دراد و  عاونا  تسا و  یفورعم  يراـمیب  هک  یـشغ  اـی 
. رامیب تیعضو  هب  هجوت  اب  نآ  رارکت  اهتسد و  سپس  شوگ و  تشپ  دوشیم . ماجنا  ینامردولاز 

سوباک

يور هلـصاف  ظفح  اب  سپـس  شوگ و  تشپ  ولاز  اب  ینامردنوخ  بلاغ و  طلخ  زا  يزاسکاپ  نآ  نامرد  دـنتفگیم . هّنجلا  دـبع  ار  نآ  ماوع 
. تسا تسد 

56 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

جلف

هدش هدید  بیسآ  ياهتفاب  هب  هزات  نوخ  موجه  ثعاب  ولاز  کمک  اب  صوصخم  ینامردژاسام  یهایگ و  ياهوراد  فرـصم  اب  جلف  نامرد 
ماجنا ینامردنوخ  لوا  هلحرم  رد  رامیب  ناوت  تروص  رد  شوگ  تشپ  يولاز  دنکیم . رتراومه  جلاف  مادنا  فرط  هب  ار  اهوراد  ریاس  هار  و 

. دش دهاوخ  نیعم  صیخشت  زاین و  ساسا  رب  ولاز  نتخادنا  ياج  یتنس  بط  ياهنامرد  رانک  رد  دعب  لحارم  رد  دوشیم و 

هوقل

اب شلام  ماداب و  هشفنب  نغور  هیفنا و  روخب و  متـسیس  يارجا  یهاـیگ و  ياـهوراد  فرـصم  اـب  ناـمزمه  هک  تروص  ندـش  هدیـشک  مهرد 
زور  10 دوشیم . هتخادنا  ولاز  ددع  شوگ 10  ره  تشپ  غاد ، کمن  يور  تعاس  مین  زور  ره  تروص  نتشاذگ  و  لصنع )  ) لیقـسا نغور 

فرط ره  زا  خنز  ریز  ات  شوگ  هلال  ریز  زا  دـعب  زور   20 دینک . دصف  ار  نابز  ریز  گر  ای  دیریگب و  نوخ  ولاز  ددـع  اب 3  نابز  ریز  زا  دعب 
جالع تعرسب  یهلا  هوق  لوح و  هب  دشاب  هتشذگ  نآ  ثودح  زا  هام  کی  دودح  ای  دشاب و  هوقل  يادتبا  رگا  دیزادنایب . زیر  يولاز  ددع   10

. دش دهاوخ 

جالتخا

هک يوضع  يور  ینامردولاز  سپـس  جالتخا و  دـض  ياهوراد  فرـصم  نآ و  عفد  بلاغ و  طلخ  ییاسانـش  نآ  ناـمرد  تسا . مادـنا  شرپ 
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رد اهشوگ و  تشپ  لوا  هلحرم  رد  ینامردولاز  دراد . ییاهيدنبمیـسقت  بلاغ  طـلخ  عون  ساـسا  رب  جـالتخا  تسا . هدـش  جـالتخا  راـچد 
. دش دهاوخ  نیعم  کشزپ  صیخشت  رب  انب  دعب  هلحرم 

جنشت

. دشابیم جنشتم  وضع  هب  یهتنم  ياهگر  ریسم  رد  ینامردولاز  یهایگ و  ياهوراد  اب  نآ  عفد  بلاغ و  طلخ  ییاسانش 
57 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

مشچ ضارما 

( هژملگ  ) درب

هک تسا  یلخاد  نآ  عون  کی  دـشابیم  عون  ود  هک  تسا  یکوکولیفاتـسا  هسبآ  عون  زا  یباهتلا  ینوفع و  عون  زا  کلپ  یفاضا  هعیاض  کی 
رد هک  یتروص  رد  نآ  جالع  هار  دبسچیم . کلپ  هیشاح  ای  تسوپ  جراخ  هب  هک  تسا  یجراخ  نآ  مود  عون  دنکیم و  زاب  رـس  همحتلم  هب 

دامـض دنک . زاب  رـس  يدوزب  هک  تسا  دامـض  يور  مرگ  بآ  ای  راخب  سرپمک  لمد و  هدـنناسر  ياهوراد  نتـشاذگ  دـشاب  يرامیب  يادـتبا 
کلپ يور  هدـش و  ریمخ  شوج  بآ  ای  غاد  ریـش  اب  هک  دـشاب  هزرفـسا  نشیوآ و  یمتخ و  لـگ  ورم و  مخت  زا  یبیکرت  دـناوتیم  هدـنناسر 
ندرب نیب  زا  يارب  ینامردولاز  ددرگ . وشتـسش  نشیوآ  هدرکمد  اب  سپـس  دـنک . زاب  رـس  ات  هتـشادهگن  مرن  هتـسب و  نآ  يور  دوش و  هداـهن 

. دوشیم بوسحم  هژملگ  ندرب  نیب  زا  رد  ینایاش  کمک  کلپ  ریز  زیر  يولاز  ددع  ای 3  دادعت 2  هب  باهتلا  یفاضا و  يارفص 

يدایز هژم  جک و  هژم 

. دشابیم دیفم  یتنس  بط  ییوراد  ياهروتسد  اب  هارمه  زیر  يولاز  ددع  ات 3  کمک 2  هب  هعیاض  نیا  نامرد 

قالس

ات 3 نتخادنا 2  اب  هارمه  باهتلا  دض  هدننکمرن و  درس و  دامـض  اب  نآ  نامرد  دنکیم . شزیر  اههژم  دوشیم و  ظیلغ  تفلک و  کلپ  هرانک 
. دوشیم نکمم  کلپ  کیدزن  زیر  يولاز  ددع 

58 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

قانرش

. تسا قالس  نامرد  دننام  نآ  نامرد  هک  الاب  کلپ  رد  تسا  یتدایز  مرو و 

برج

فارطا زیر  يولاز  ددـع  دـنچ  نتخادـنا  ادزدـنگ  یهایگ  ياهوراد  اب  هارمه  دریگیم . رب  رد  زین  ار  اـهکلپ  هک  تسا  مشچ  یتشرد  مرو و 
. دنکیم کمک  يرامیب  نامرد  هب  اهکلپ 
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لبس

ندش گرزب  یحاون و  نامه  رد  نوخ  هبلغ  زغم و  رـس و  ءالتما  زا  ار  نآ  تلع  دوشیم و  دید  عنام  هک  هتفاب  مهرد  طوطخ  هب  هیبش  ياهدرپ 
کمک ینامردولاز  هک  دـشابیم  رمحا  مانب  یفورعم  فایـش  یهاـیگ و  ياـهوراد  فرـصم  اـب  نآ  جـالع  و  دناهدرمـشرب . مشچ  ياـهگر 

. تسا یفاک  مشچ  ره  کلپ  ریز  زیر  يولاز  ددع  ات 3  نتخادنا 2  رابره  دنکیم و  رمحا  فایش  ریثأت  هب  ینایاش 

تالایخ

رانک زیر  يولاز  دنچ  نتخادنا  هدـعم  نامرد  رانک  رد  اّما  دـشابیم  هدـعم  تاراخب  ذوفن  هدـعم و  درکلمع  ءوس  زا  يرامیب  نیا  تلع  هچرگ 
. دنیبیم ریغ و  هشپ و  سگم و  هیبش  ییاهزیچ  مشچ  لباقم  رد  رامیب  تسا . دیفم  مشچ  ینییاپ  کلپ 

( يروکبش  ) اشع

هب التبم  رامیب  تسا . دـیفم  يروکبش  جـلاعم  ياـهوراد  رتشیب  هچره  ریثأـت  ذوفن و  يارب  مشچ  فارطا  ددـع  ات 3  دادـعت 2  هب  ینامردولاز 
هدننکتیوقت ياههرطق  همروس ، زا  موادـم  هدافتـسا  ینامردولاز  زا  ریغ  نآ  نامرد  دوشیم . دـیدش  دـید  فعـض  راچد  اهبش  يروکبش 

. تسا زب  هدشبابک  رگج  بآ  ندناکچ  مشچ و 
59 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

( يروکزور  ) رهج

رگج زجب  يروکبش  ياهنامرد  تسا و  يروک  بش  سکعرب  دـید  فعـض  يرامیب  نیا  رد  تسا . يروکبش  نامرد  دـننام  ینامردولاز 
. دوش ماجنا  زب 

دید فعض 

ولاز ددع  ات 3  وربا 2  یجراخ  ياهتنا  اههقیقـش  يور  دعب  زور  ات 25  دیزادنایب و 20  ددع  شوگ 10  ره  دادـعت  هب  ار  شوگ  تشپ  يولاز 
. تسا رثؤم  رایسب  دوش  فرصم  مشچ  ياههرطق  اههمروس و  اب  هارمه  رگا  دید  فعض  جلاعم  ياهوراد  دیزادنایب .

( مشچ شراخ  شزیربآ و   ) هعمد

. مینکیم لمع  دید  فعض  دننام 

دیراورمبآ

. میناکچیم مشچ  رد  نارفعز 1 ] هرطق  بترم  مینکیم و  لمع  دید  فعض  دننام 

مشچ نوخراشف  مشچ و  ندمآرب 
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. تسا رثؤم  میتفگ  دید  فعض  نامرد  رد  هک  روطنآ  ینامردولاز  یهایگ و  ياهوراد  فرصم  اب  ینامردولاز 
60 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

شوگ ضارما 

شوگ زاوآ  زوزو و  نینط ،

لظنح نغور  دننام  ییاهنغور  اب  میزادنایم و  رامیب  ناوت  اب  بسانتم  ولاز  ددع  بلاغ 10  طلخ  زا  ندب  يزاسکاپ  زا  سپ  شوگ  ره  تشپ 
. میربیم نیب  زا  ار  شوگ  زاوآ  جیردت  هب  راهب  هشیمه  نغور  ای  و 

یبیکرت يادوس  ارفص و  ای  يوارفص و   ) شوگ درد  تنوفع و 

زایپ بآ  ندناکچ  زا  ریغ  نآ  زا  سپ  دـیناکچب . زایپ  هزات  بآ  راهب و  هشیمه  ای  لظنح و  نغور  هرطق  شوگ  لخاد  بش  ره  بش  ات 7  دیاب 
رد ار  نآ  دیـشاپب و  نآ  يور  تورزنا  ردوپ  يرادـقم  دـینک و  هتـشغآ  لسع  یمک  اب  ار  نکكاـپ  شوگ  باوخ  زا  لـبق  بش  ره  نغور  و 

. دـیآیم نوریب  هدـش و  بذـج  اهتنوفع  اهمرج و  راک  نیا  اـب  دـنامب ؛ حبـص  اـت  دـیهد  رارق  دـنیبن  بیـسآ  شوگ  هدرپ  هک  يروط  شوگ 
نایم زا  ار  شوگ  درد  نآ  دـننام  لظنح و  نغور  ندـناکچ  بلاغ و  طلخ  لهـسم  جـضنم و  ياـهوراد  راـنک  رد  شوگ  تشپ  یناـمردولاز 

. دربیم

شوگ مخز 

شوگ هلال  ریز  شوگ و  تشپ  ینامردولاز  بلاغ و  طلخ  زا  ندـب  يزاسکاپ  شوگ و  مخز  میمرت  یهاـیگ  ياـهوراد  اـب  شوگ  يوشتـسش 
. دربیم نایم  زا  ار  شوگ  مخز 

61 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ینیب ضارما 

ییایوب سح  ندش  لطاب 

ییایوب سح  ینیب  رانک  ددع  ات 3  دادـعت 2  هب  ینامردولاز  اب  هارمه  ماداب ، هشفنب  نغور  رابکی و  بش  ره  اهروآهسطع  روخب و  ياـهوراد 
. دنادرگیم زاب  ار 

( ارفص  ) ینیب یکشخ 

فارطا زیر  يولاز  ددع  ات 3  نتخادنا 2  ینیب و  رد  بش  ره  زور و  ره  ماداب  هشفنب  ای  هشفنب  نغور  ندـناکچ  ارفـص و  طلخ  عفاد  ياهوراد 
. دنکیم لدب  تفاطل  یمرن و  هب  ار  ینیب  یکشخ  ینیب 

ینیب مخز 
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. تسا ینیب  یکشخ  نامرد  دننام  ینیب  مخز  نامرد 

دیفم فاعر 

زا لبق  ات  تروص  نیا  رد  دشاب . الاب  همجمج  لخاد  راشف  ای  مشچ  لخاد  راشف  ای  دشاب  هتـشاد  نوخراشف  يرامیب  هک  تسا  نآ  دیفم  فاعر 
اب دشاب  یلـصا  لماع  نوخ  هبلغ  هچنانچ  هدوب و  نوخ  جازم  میظنت  رد  نآ  جالع  دومن . جالع  دـیابن  ار  فاعر  يرامیب  لصا  ندرک  فرطرب 

دـض ياههرطق  ای  هرت و  هزات  بآ  ندناکچ  قیلـساب و  گر  دـصف  ای  ددـع و  دادـعت 10  هب  تسد  ره  يور  اـی  شوگ  ره  تشپ  یناـمردولاز 
. دوشیم فرطرب  فاعر 

62 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

يور ضارما 

( خرس سامآ   ) ارشام

. تسارشام جالع  هار  نیرتهب  دریذپیم  تروص  ندب  يزاسکاپ  رانک  رد  هک  ینامردولاز  کمک  هب  یهایگ  باهتلا  دض  ياهوراد 

[2 (] ترودک هب  لیام  یخرس   ) مانشداب

ص62 ج3 ؛  افش ؛  کیپ  هعومجم 
دیاب زین  ارفـص  رب  هوالع  ادوس  طلخ  یکی  نیا  رد  هک  تسا  يزاسکاپ  عون  رد  اهنت  توافت  دوشیم و  ماجنا  ارـشام  نامرد  دـننام  یناـمردول 

. دوش عفد 

بل ضارما 

بل مرو  بل ، كرت 

؛ مییامنیم لهـسم  ندروخ  هب  هیـصوت  ار  رامیب  مینکیم و  رارکت  رابکی  زور  ره 5  میزادنایم و  ولاز  ددـع  راـبره 3  بل  يور  بل و  ریز 
. مینکیم برچ  رگید  یهایگ  نغور  عون  ره  ای  دجنک  ای  کچرک  نغور  اب  ار  رامیب  فان  بش  ره  نآ  رب  هوالع 

63 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ناهد ضارما 

( دوب یمرگ  زا  نوچ  ناهد  ششوج   ) عالق

دادعت هب  نابز  ریز  خنز و  ریز  ینامردولاز  اب  یهایگ  ياههیوشناهد  لهـسم و  جضنم و  هدننکيزاسكاپ  یمرگ و  دض  ياهوراد  اب  هارمه 
. دوریم نیب  زا  عالق  ششوج  مک 
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( يوارفص عون  ناهد  یئوبدب   ) زحب

. هدعم جازم  ءوس  موس  نادند و  هثل و  تنوفع  مود  تیزونیس ، تنوفع  یکی  تسین : نوریب  تلع  هس  زا  اهیئوبدب 
هب نابز  ریز  خنز و  ینامردولاز  شراوگ و  هاگتسد  هدعم و  يزاسکاپ  ياهلهسم  اهجضنم و  تنوفع ، دض  ياههیوشناهد  هسطع ، روخب و 

. تسا يرامیب  نیا  جالع  مک  دادعت 

تفآ

. مینکیم لمع  عالق  نامرد  دننام 

( یمرگ هبلغ  اب  هارمه   ) نادند درد 

. دشابیم عالق  نامرد  دننام  ینامردولاز 

( نوخ هبلغ  تامالع  ریاس  ضبن و  یگرزب  نابز و  یخرس  نوخ و  تبوطر  زا  نادند  خیب  تشوگ  ندش  تسس   ) هثل ءاخرتسا 

ددرگیم ماجنا  دعب  زور  الومعم 15  هک  يدعب  تبون  رد  عورـش و  خـنز  ریز  زا  ار  ینامردولاز  بلاغ  طلخ  زا  يزاسکاپ  ياهوراد  اب  هارمه 
. میزادنایم زیر  يولاز  ددع  دنچ  تبون  دنچ  رد  نابز  ریز  گر  ود  اههثل و  يور  امیقتسم 

64 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

( هرویپ  ) هثل تنوفع 

. ددرگیم ماجنا  دوشیم  هدـیلام  اههثل  يور  ردوپ  تروص  هب  هک  هدـننکینوفعدض  ضباـق و  یهاـیگ  ياـهوراد  اـب  بش  ره  اـههثل  شلاـم 
. دوشیم هتخادنا  اههثل  يور  زیر  يولاز  ددع  دنچ  رابره  رابکی  ياهتفه  نآ  اب  هارمه 

هثل يزیرنوخ 

رانلگ رانا ، تسوپ  قامـس ، ناهد : ردوپ  میئوشیم . ار  اههثل  ناهد  ردوپ  اب  راب  ود  یکی  زور  ره  مینکیم و  لمع  هثل  ءاخرتسا  ناـمرد  دـننام 
. دوشیم طولخم  کمن  ربارب  هس  ات  ود  اب  دناهدش  ردوپ  یگمه  هک  کخیم  يرتمک  رادقم  يواسم و  رادقم  هب  هکم  ياچ  وزام ، یسراف ،

هثل مرو 

اههویمبآ و فرصم  هیوشناهد و  ارفص و  دض  ياهلهسم  جضنم و  فرصم  اب  دشاب  ارفص  زا  هچنانچ  مینکیم . لمع  هثل  يزیرنوخ  دننام 
. مینکیم جالع  ار  نآ  اههثل  يور  تبون  دنچ  رد  ینامردولاز  ارفص و  دض  کنخ و  هیذغا 

هثل لکأت 

. مینکیم لمع  هثل  مرو  دننام 
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هزول رود  هسبآ 

. دوریم دوبهب  هب  ور  اعیرس  نابز  ریز  يریگنوخ  اب  یهایگ  ياهوراد  رب  هوالع  هزول  داح  مرو  هضراع 
65 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

نابز ضارما 

نابز مرو 

نابز ریز  ولاز  ددع  ات 3  رابره 2  صیخشت  رب  انب  تبون  دنچ  رد  بلاغ  طلخ  هدننکكاپ  بسانم  ياهلهسم  جضنم و  ياهوراد  فرـصم  اب 
. میزادنایم

ناسلا ققشت 

هزرفـسا و تبرـش  دننام  کنخ  رادباعل و  ياهوراد  مینکیم و  لمع  نابز  مرو  دننام  دشاب ، یکـشخ  یمرگ و  زا  هک  نابز  ندروخ  كرت 
. میزادنایم نابز  ریز  رابره  ولاز  ددع  سپس 3  مینکیم  فرصم  نآ  لاثما  کشرز و  رانا و  بر  هشفنب و  تبرش 

نابز شزوس 

. مینکیم لمع  نابز  مرو  دننام 

قلح ضارما 

کچوک نابز  مرو 

. مینکیم لمع  نابز  مرو  دننام 

( ولگ درد   ) قانخ

. مینکیم هرغرغ  نشیوآ  قرع  اب  رابکی  تعاس  ره  مینکیم و  لمع  نابز  مرو  دننام 

قلح مخز 

. مینکیم لمع  نابز  مرو  دننام 
66 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هنیس ضارما 

هراشا
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: دوشیم شش  ناتسپ و  هنیس و  لماش  هک 

هنیس درد 

. دوشیم میسقت  يومد  يوادوس و  يوارفص ، یمغلب ، هب  یجازم  ظاحل  زا  هناش و  ود  نایم  رد  درد  نآ  تامالع 
ياهجازم رد  دـش . دـهاوخ  رارکت  زاین  صیخـشت و  رب  انب  نامرد  لوط  رد  دوشیم و  ماجنا  ناـمرد  يادـتبا  زا  يریگنوخ  مد  هبلغ  دروم  رد 

. درک دیاب  رتشیب  طایتحا  يریگنوخ  ماگنه  مغلب  هبلغ  دروم  رد  دریذپیم و  تروص  نامرد  عورش  زا  سپ  يریگنوخ  رگید 
يور ولاز و  ددـع  کی  تشگنا  ره  نیب  ام  هک  بیترت  نیا  هب  دـشابیم  ناتـشگنا  نیب  اهتسد  تشپ  ینامردولاز  یهایگ  ياهوراد  اب  هارمه 

. دش دهاوخ  هتخادنا  ولاز  ددع  تسد 5  ره  يور  عومجم  رد  دیزادنایب . ددع  کی  زین  هبابس  تشگنا 

زاوآ یگتفرگ 

هکنیا ای  دینک . لیم  اتشان  حبـص  دینک و  سیخ  بآ  هلایپ  کی  رد  اراخب  يولآ  ددع  اب 10  درز  ریجنا  ددع  بش 5  ره  دشاب  رگا  یکشخ  زا 
رامیب ناوت  اـب  بساـنتم  ولاز  ددـع  دـنچ  هناـچ )  ) خـنز ریز  سپـس  دـینک ، لـیم  دـیهدب و  شوج  هس  اـت  ود  بآ  هلاـیپ  کـی  رد  ار  داوم  نیا 

نیلم لاعـس  ياهوراد  زاین  تروص  رد  دینک . نابز  ریز  دـصف  ای  دـیزادنایب و  زیر  يولاز  ددـع  ات 3  کی  نابز  ریز  دـعب  زور   15 دیزادنایب .
. دینک فرصم 

67 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

لاعس هفرس ،

هبلغ ماگنه  تسا . دیفم  زین  دـعاس  تسد و  تشپ  يریگنوخ  نآ  زا  سپ  شوگ و  ره  تشپ  ینامردولاز  کشخ و  يوراد  ندروخ  رت  هفرس 
. تسا مدقم  مغلب  عفد  مغلب 

بش ره  ماداب  هشفنب  نغور  سوطع و  روخب و  هفرـس  عون  ود  ره  دروم  رد  شوگ . ره  تشپ  ینامردولاز  رت و  يوراد  ندروخ  کشخ  هفرس 
ار ولگ  تنوفع  هفرس و  عون  ره  دعب  تعاس  ات 24  نامرد  يادتبا  زا  تسا و  يرورض  تعاس  هب  تعاس  نشیوآ  قرع  اب  هرغرغ  دوش و  ماجنا 

. دربیم نیب  زا 

نوخ اب  هارمه  هفرس 

سدع قیوس  هدش و  هدادوب  هنایزار  زبس و  هریز  نیریش ، نوسینا  گنهراب ، دننام  ییاهوراد  زا  مینکیم و  لمع  هفرس  جالع  بیترت  نامه  هب 
. میربیم هرهب  يزیرنوخ  دض  رگید  تازیوجت  و 

مسآ سفن ، یگنت 

: نآ لاثما  دنت و  ياهوب  رابغ و  درگ و  هب  ندوب  ساسح  ادوس و  ای  ارفص و  یکشخ  هبلغ  زا 
نیب زا  لرتـنک و  يارب  هک  تسا  نیلیـسینپ  صوصخب  اـهکیتویبیتنآ  فرـصم  زا  یـشان  سفن  یگنت  هب  رجنم  ياهتیـساسح  زا  يرایـسب 

زا لـصاح  فک  روش و  مغلب  کـشخ و  يارفـص  سبح  یکـشخ و  هبلغ  هیر و  فعـض  نآ  ضراوع  زا  دوشیم و  زیوـجت  اـهتنوفع  ندرب 
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. دوشیم تسیز  طیحم  نوگانوگ  لماوع  هب  تبسن  تیساسح  داجیا  ثعاب  هک  تسا  نآ  جازتما 
دعتـسم ادیدش  دنوشیم  نامرد  یگدروخامرـس  ماگنه  نآ  لاثما  نیلیـسینپ و  اب  نآ  زا  دعب  يدازون و  نارود  رد  هک  ناکدوک  زا  يرایـسب 

. دنوشیم ینوفع  ياهيرامیب  یگدروخامرس و 
هتشگ و اهبرکیم  هلمح  هوحن  ییاسانش  زا  عنام  دنکیم  فیعض  ار  رامیب  هکنآ  رب  هوالع  اهکیتویبیتنآ  فرصم  هک  تسا  نیا  نم  لیلحت 

ندب  دراو  یتحار  هب  اددجم  لیلد  نیمه  هب 
68 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

رد دـیامن و  ییاسانـش  ار  يرامیب  هک  دـهدیم  هزاجا  ندـب  هب  دـنکیم و  تیوقت  يرامیب  لباقم  رد  ار  ندـب  یهاـیگ  يوراد  اـّما  دـنوشیم .
نآ هب  هتشاد و  داقتعا  یتنـس  بط  هب  هک  يدارفا  توافت  دیامن . هلمح  اهسوریو  اهبرکیم و  هب  لماک  تخانـش  اب  یتحارب و  يدعب  لحارم 
مه رگا  دـنوشیم و  التبم  ینوفع  ياهيرامیب  هب  رتمک  دـنروخیم و  امرـس  رتمک  الوصا  ناشنادـنزرف  اهنآ و  هک  تسا  نیا  دـننکیم  لمع 

هجوت بلاج  دروم  نیا  رد  یلاثم  دربیم . نیب  زا  ار  يرامیب  یهایگ  ياهوراد  کـمک  اـب  تعرـس  هب  ناشندـب  یعاـفد  متـسیس  دـنوش  راـمیب 
. دشیم یگدروخامرـس  راچد  امئاد  هدرک  فرـصم  کیتویبیتنآ  ياهوراد  یکدوک  زا  هک  ام  راکمه  ناکـشزپ  زا  یکی  لوا  دنزرف  تسا :

بوخ دوز  دروخب  مه  امرس  رگا  دروخیمن و  امرـس  ابیرقت  مود  دنزرف  تفرگ . رارق  رظن  تحت  دلوت  ودب  زا  یهایگ  ياهوراد  اب  مود  دنزرف 
یگدروخامرـس راـچد  بترم  مه  زوـنه  تساهتـشامک  فیعـض و  لوا  دـنزرف  یلو  تـسا  لوا  دـنزرف  زا  رتملاـس  یندـب  ياراد  دوـشیم و 

هرود کـی  زا  سپ  ـالومعم  دـنوشیم  بـطم  دراو  فـلتخم  نینـس  رد  فـلتخم  ياـهيرپسا  وراد و  هـسیک  کـی  اـب  هـک  يدارفا  دوـشیم .
مـسآ راچد  نآ  زا  سپ  هتفرگ و  رارق  نامرد  تحت  يوق  ياهکیتویبیتنآ  اب  يرتسب و  يویر  داح  تنوفع  هب  التبا  دیدش و  یگدروخامرس 

رگم دنوشیم  نامرد  نانیا  دصرد  دون  هب  بیرق  دنوشیم . یطیحم  لماوع  هب  تبـسن  يژرلآ  موادـم و  ماکز  شزیربآ و  ای  یگنت و  سفن  و 
نامرد اما  دنریگیم  یتنـس  بط  زا  یبوخ  جـیاتن  هتبلا  هک  دـشاب  هتفرـشیپ  یلیخ  ناشیرامیب  دنتـسه و  الاب  تلوهک  نینـس  رد  هک  يدودـعم 

. تسین رسیم  لماک 
ات 15 اتیاهن  ددرگیم  نییعت  رامیب  ناوت  ساسا  رب  هک  ینامز  هلـصاف  ظفح  اب  زاغآ و  ماع  تماجح  اب  نارامیب  نیا  رد  يریگنوخ  لوا  هلحرم 
اب هارمه  يرامیب  نیا  ناـمرد  يارب  ـالومعم  میزادـنایم . تصـش  تشگنا  يور  ددـع  کـی  ولاز و  کـی  تسد  ره  ناتـشگنا  نیب  دـعب  زور 
زا يرتشیب  تمواقم  لیلد  ره  هب  يرامیب  هچنانچ  ددرگیم ؛ لصاح  دوبهب  یناـمردولاز  تماـجح و  ماـجنا  یتنـس و  بط  هطوبرم  ياـهوراد 

. ددرگیم رارکت  اهوراد  ینامردنوخ و  دهد  ناشن  دوخ 
69 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

يارب مرگ  نیلم  مخت  راهچ  گنهراب ، يروخاذـغ  قشاق  کی  زا  تسا  ترابع  هک  اتـشان  حبـص  جـضنم  لماش : نآ  یناریا  بط  ياـهنامرد 
تیاعر هیر و  هیاپ  هدناشوج  زور ، رد  راب  هشفنب 3  لگ  یمتخ و  لگ  هملفک  ماش ، راهان و  زا  لبق  یتبرش  مخت  هزرفسا و  حبـص ، تعاس 10 

. دشابیم شکداب  اهفتک و  ژاسام  يوق و  ياهروآهسطع  روخب و  زا  هدافتسا  یبنج  ياهنامرد  دشابیم . ییاذغ  میژر 

( لس  ) هیر مخز  ای  تحارج 

. دیامن کمک  رتعیرس  نامرد  هب  دناوتیم  نآ  رانک  رد  ینامردولاز  تسا و  رسیم  یهایگ  ياهوراد  یصصخت  زیوجت  اب  لس  يرامیب  نامرد 
. دریذپ ماجنا  دیاب  زاین  تروص  رد  رامیب  ناوت  هب  هجوت  اب  تسا و  نییاپ  ياههدند  يور  هنیس  ریز  رتشیب  يرامیب  نیا  يارب  ولاز  ندرب  راکب 

هیرلا تاذ 
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. تسا مدقم  طلخ  يزاسکاپ  رگید  دراوم  رد  دوشیم . ماجنا  لس  يرامیب  دننام  ینامردولاز  مد  هبلغ  تروص  رد 

بنجلا تاذ 

. دریذپیم ماجنا  زاین  تروص  رد  هیرلا و  تاذ  دننام  ولهپ ؛ رد  هنیس  کیدزن  هدرپ  مرو  هصوش 

ردصلا تاذ 

. مینکیم لمع  بنجلا  تاذ  دننام  ولهپ ؛ کیدزن  هنیس  یحاون  رد  هدرپ  سامآ 
70 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

لد ضارما 

بلق شپت  ای  ناقفخ 

. دوشیم دیئوریت  هّدغ  حشرت  رد  رییغت  ثعاب  هک  ادوس  ای  نوخ  ءالیتسا  ای  ارفص و  هبلغ 
. يرامیب تدش  ماگنه  ادصورس  فارطا و  طیحم  لمحت  مدع  يرارقیب و  یگفالک و  ساسحا 

اب هک  تسا  تسد  ود  ره  يور  هلصاف  ظفح  اب  سپـس  شوگ و  ره  تشپ  ادتبا  ولاز  اب  يریگنوخ  یتنـس  بط  ياهوراد  رب  هوالع  نآ  نامرد 
. تسا ینامردولاز  اب  مدقت  دینادیم  هک  روطنامه  مد  هبلغ  رد  دوشیم . نییعت  يریگنوخ  نامز  وراد و  مدقت  بلاغ  طلخ  عون  هب  هجوت 

یبلق ياههتکس 

زا رامیب  هدش و  ثداح  هتکـس  هک  لوا  زور  ود  یکی  نامه  رد  هچنانچ  دراد  نوخ  راشف  ای  نوخ  هبلغ  هدش و  یبلق  هتکـس  راچد  هک  يرامیب 
هب دزادـنایب  یگرزب  ظاحل  زا  طسوتم  يولاز  ددـع  کـچوک 10  تشگنا  اـت  موـس  تشگنا  نیب  تسد  ره  تشپ  تسا  هدـیهر  یمتح  رطخ 

تـشادهب نامرد و  نیلوئـسم  يدج  هجوت  دروم  دیاب  هتکن  نیا  دش . دهاوخ  عفر  رطخ  تفر و  دـهاوخ  نیب  زا  یبلق  هتکـس  ضراوع  تعرس 
هب ار  راـمیب  یبرغ  بط  زا  دروـمیب  ياهدـیلقت  اـب  هکنآ  ياـج  هب  یبـلق  ياههتکـس  رد  هچ  يزغم و  ياههتکـس  رد  هـچ  دریگ . رارق  روـشک 
زا زور  رد  رفن  اهدص  ناج  دننک  هدافتـسا  ینامردولاز  زا  دـننک  لرتنک  ار  وا  یبلق  هلمح  دـنهاوخب  ییایمیـش  ياهوراد  اب  هدرب و  ناتـسرامیب 

ياهقاتا رگا  دش . دهاوخ  صالخ  ندرب  رـس  هب  يدعب  هتکـس  بارطـضا  رد  هراومه  هنیـس و  هسفق  ياهدرد  اب  ندنام  هدنز  ای  ندرم و  جنر 
ياهشخب  لمع و 

71 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 
یکـشزپ مولع  يایند  هک  دـش  دـهاوخ  نامروشک  یکـشزپ  مولع  خـیرات  رد  یفطع  هطقن  دوش  زهجم  ینامردولاز  تازیهجت  هب  ام  سناژروا 

. تخاس دهاوخ  لوحتم  ار  یبلق  ياهيرامیب  هب  طوبرم 
نامه قبط  دـیاب  دروآ ، تسد  هب  ار  دوخ  عیرـس  يدوبهب  رامیب  دـش و  ماجنا  سناژروا  تلاح  رد  اـهتسد  يور  یناـمردولاز  هکنآ  زا  سپ 

دیزادنایب و زیر  يولاز  ددع  شوگ 10  ره  تشپ  تسد ، تشپ  يولاز  زا  سپ  زور   25 میتفگ ، يزغم  ياههتکس  دروم  رد  هک  یلبق  روتسد 
. دیزادنایب ولاز  اپ  ره  يور  دعب  زور  ات 25  اهتسد و 20  نآ  زا  سپ  زور  ات 25   20

رد 3 هرابود  ینامردولاز  زا  زیهرپ  هام  زا 3  سپ  دیهد و  ماجنا  ار  بلق  بسانم  ياهشزرو  یهایگ و  ياهوراد  ریاس  ینامردنوخ  اب  هارمه 
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. دیزادنیب اهاپ  يور  نآ  زا  سپ  تسد و  يور  سپس  شوگ و  تشپ  ار  اهولاز  تبون 
اپ يور  دـعب  تـسد و  يور  دــعب  شوـگ و  تـشپ  لوا  ینعی  وـلاز  هرود  راهب 3  لـصف  رد  لاـس  ره  تسا  رتهب  دـناهتفای  افـش  هک  یناراـمیب 

. دنریگ رارق  ناما  رد  يدعب  ياههتکس  ناکما  زا  هتفای و  ینالوط  يرمع  ات  دنزادنایب 
ظیلغ نوخ  ياراد  لاح  نیع  رد  نوخمک و  هدـیرپ و  گنر  هدرک و  ادـیپ  دادـسنا  يو  بلق  قورع  هک  يرامیب  ای  یبلق  هتکـس  رامیب  هچنانچ 

حرفم و ياهوراد  اب  هارمه  ار  شراوگ  هاگتسد  يزاسکاپ  يوراد  دیاب  ادتبا  تسا ، دوهـشم  نوخ  عیزوت  رد  بلق  هلـضع  یناوتان  دشابیم و 
تیوقت يزاسنوخ و  زا  نانیمطا  لوصح  زا  سپ  هاگنآ  دریگ ، راـک  هب  ار  روآهسطع  ياـهوراد  دـنک و  فرـصم  زغم  بلق و  هدـننکتیوقت 

زا 2 سپ  دیسر و  دهاوخ  اپ  هب  سپس  تسد و  هب  نآ  زا  سپ  عورـش و  شوگ  تشپ  زا  روتـسد  قبط  هک  دیامن  ینامردولاز  هب  تردابم  بلق 
اب قباـطم  یهاـیگ  ناـمرد  ياـهشور  ریاـس  دـش . دـهاوخ  هتفرگ  رـس  زا  روتـسد  قبط  يریگنوخ  هراـبود  یناـمردولاز  زا  زیهرپ  هاـم  یلا 3 

. دبای همادا  دیاب  ینامرد  نوخ  فلتخم  لحارم  اب  هارمه  یتنس  بط  هب  طلسم  کشزپ  تاروتسد 
72 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هدـش دودـسم  ياهگر  دوش  ماجنا  قوف  ياهشور  بلق  هدـش  دودـسم  قورع  ندـش  زاب  يارب  یگلاس  زا 50  لبق  ات  هچناـنچ  دـینک  هجوت 
رد هک  دشاب  هتفر  نیب  زا  نامز  رورم  رثا  رد  هدش  دودسم  قورع  زا  یـضعب  هکنآ  رگم  دـنوشیم  يزاسزاب  هدـش و  زاب  لماک  روط  هب  ابیرقت 

طبار زیر  قورع  زا  دیدج  ياههخاش  دیلوت  ثعاب  ییاذـغ  میژر  یهایگ و  ياهوراد  شیوخ و  ناهد  بآ  کمک  اب  اهولاز  زین  تروص  نیا 
رگا الاب  هب  لاس  زا 60  تلوهک  نینس  رد  دش . دهاوخ  هتفرگ  رـس  زا  بلق  هب  يرتبولطم  تیفیک  اب  یناسرنوخ  دنوشیم و  دادسنا  لحم  رد 
ناهد قازب  کمک  هب  دیدج  کچوک  ياهگر  دیلوت  دننک  زاب  ار  نآ  دـنناوتن  اهولاز  بلق  هدـشدودسم  قورع  ندـش  دـساف  لیلد  هب  یتح 

. تسج دهاوخ  رطخ  زا  رامیب  تفرگ و  دهاوخ  تروص  رتهب  یناسرنوخ  ایحا و  بلق  ياهتفاب  زاغآ و  ولاز 
دنویپ نآ  هب  رگید  ياهمادنا  زا  ییاهگر  هدشدودسم  ياهگر  ياج  هب  دـناهتفرگ و  رارق  بلق  یحارج  لمع  تحت  هک  نارامیب  زا  یخرب 
روتـسد قبط  راب  کی  زور  ره 25  هلـصاف  هب  راب  لقا 3  دح  لاس  ره  اهگر  ددجم  ندـش  دودـسم  زا  يریگـشیپ  يارب  تسا  مزال  دـناهدز ،

هدرکن و ساسحا  يریگمـشچ  يدوبهب  زونه  نارامیب  نیا  یحارج ، لمع  زا  دعب  رگا  دـننک . فرـصم  لهـسم  هام  ره  دـنیامن و  ینامردولاز 
فرطرب ار  ضراوع  نیا  دنناوتیم  ینامردولاز  کمک  اب  مه  زاب  دشاب  هتشاد  دوجو  هنیس  شزوس  یگنتسفن و  هنیـس و  درد  دننام  یمئالع 

. دنهد همادا  دوخ  یگدنز  هب  یتحار  هب  هدرک و 
73 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

بلق ندش  گرزب 

هلضع هدننکتیوقت  ياهوراد  کمک  اب  هدش و  بلق  یگرزب  فقوت  ثعاب  دش  هداد  حیضوت  یبلق  هتکس  رد  هک  لاونم  نامه  هب  ینامردولاز 
. تفای دهاوخ  شهاک  ینآ  رطخ  هنوگره  ناکما  هدمآ و  لمع  هب  يریگولج  یلامتحا  ياههتکس  زا  بلق 

بلق قورع  یگتفرگ 

. دریذپیم تروص  یبلق  هتکس  جالع  دننام  یتنس  بط  تاروتسد  اب  هارمه  ینامردولاز 

لارتیم هچیرد  تاعیاض 

. دریذپیم تروص  راب  کی  زور  ره 25  هلصاف  اب  اپ  تسد و  شوگ و  تشپ  ینامردولاز 
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شراوگ هاگتسد  هدعم و  ضارما 

يرم مرو 

صیخـشت هب  نآ  رارکت  دوشیم . نامرد  یهایگ  ياهوراد  اب  هارمه  اـهتسد  يور  یناـمردولاز  اـب  بلاـغ  طـلخ  عون  هب  هجوت  اـب  يرم  مرو 
. دراد یگتسب  کشزپ 

یق غارفتسا ،

هک تسا  یلاح  رد  نیا  دیزادنایب . ولاز  ددع  رامیب 10  تسد  ره  يور  دروآیم  الاب  غارفتسا  رد  ظیلغ  يادوس  دنکیم و  غارفتسا  رامیب  رگا 
عفر هب  شوگ  تشپ  يریگنوخ  تسا . هدش  غارفتسا  ببس  زیچ  ره  زا  رتشیب  يوادوس  نوخ  تظلغ  دشابن و  ینوخمک  فعـض و  راچد  رامیب 

يریگنوخ هزور  يزاسکاپ 15  زا  سپ  تسا  رتهب  تسا و  مدـقم  يریگنوخ  رب  یهایگ  ياـهوراد  فرـصم  دـنکیم . کـمک  عوهت  تلاـح 
. دوش ماجنا 

74 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

نوخ غارفتسا 

ناوت هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دیزادنایب . ولاز  ددـع  رامیب 10  تسد  ره  يور  دـشاب  ناوارف  يادوس  اب  هارمه  تظلغ و  اب  نوخ  غارفتـسا  رگا 
. تسا یهایگ  ياهوراد  اب  یق  يرامیب  دننام  مدقت  قح  زین  يرامیب  نیا  رد  دهدب . ار  يراک  نینچ  هزاجا  رامیب 

هکسکس

نوخ  راشف  نوخ و  تظلغ  نوخ ، هبلغ  اب  هارمه 
باوخ زا  لبق  بش  ره  ینیب  رد  ماداب  هشفنب  نغور  ندناکچ  سوطع و  روخب و  ماجنا  جازم و  هدننکكاپ  ياهوراد  اههدناشوج و  اب  هارمه 

. دوشیم هتخادنا  ددع  مادکره 10  اهشوگ  تشپ  ادتبا  ولاز 

ریساوب

زا جازم  هدننکكاپ  ياهوراد  دوش . هتخادنا  ولاز  دعقم  فارطا  موزل  عقاوم  رد  اپ و  کچوک  تشگنا  ات  موس  تشگنا  نیب  اپ و  بعک  يور 
. تسا ینامردولاز  رب  مدقم  ریغ و  ماع و  لهسم  اراخب و  يولآ  ریجنا و  لیبق 

دعقم قاقش 

اتشان حبص  هدش و  سیخ  بش  هک  اراخب  يولآ  ولآدرز و  وله و  هگرب  هزورره  فرصم  رد  تموادم  دشابیم . ریساوب  رد  ینامردولاز  دننام 
توروفپیرگ و هراصع  هدـننکبوطرم  مرک  اب  دـیهد و  ماجنا  دـعقم  يور  ار  نشیوآ  عاـنعن و  زینـشگ ، مخت  روخب  تسا . مزـال  دوش  لـیم 

. دینک برچ  ار  دعقم  بترم  دجنک 
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دعقم مرو 

. مینکیم لمع  دعقم  قاقش  دننام 
75 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

دعقم فارطا  لمد 

هزرفـسا ورم و  مخت  ولاز و  مخز  يوراد  هدـنناسر  ياهوراد  میزادـنایم . ولاز  ددـع  دـنچ  دـعقم  فارطا  لمد  هدـنناسر  ياهوراد  اب  هارمه 
. دننک دامض  لمد  يور  مهرم  تروصب  هدناشوج  ریش  اب  هک  تسا 

نساب يور  دعقم و  فارطا  رشیف 

گر رب  ینامردولاز  ای  دـصف  دـعقم و  فارطا  نساب و  يور  ینامردولاز  اـب  هدرک و  عفد  هداـمآ  مرن و  ار  دـئاز  داوم  هدـنناسر  ياـهوراد  اـب 
ماجنارس هب  ار  نامرد  دجنک  ای  نوتیز  نغور  هکرس و  رانا و  تسوپ  اب  ورس  گرب  هدناشوج  رد  نتـسشن  اپ ؛ یلخاد  كزوق  لحم  رد  نفاص 

. میناسریم

رگج سامآ 

. میهدیم همادا  یهایگ  ياهوراد  اب  مینکیم و  عورـش  ار  نامرد  ددع  ات 10  دادعت 7  هب  دبک  يور  ای  شوگ  تشپ  ولاز  اب  ادـتبا  مد  هبلغ  رد 
تباجا راب  دادعت 4  هب  لاهسا  هکنآ  طرـش  هب  زور  لقا 7  دح  زا  سپ  عورـش و  ار  لهـسم  جضنم و  ياهوراد  ادتبا  رگید  ياهجازم  هبلغ  رد 

. مییامنیم زاغآ  اهشوگ  تشپ  زا  ار  ینامردولاز  دشاب  هدش  رارقرب  جازم 

طرفم شطع 

سپس ولاز و  ددع  دادعت 7  هب  دبک  يور  زا  ار  ینامردولاز  یمرگ  زا  جازم  يزاسکاپ  ياهوراد  اب  هارمه  دشاب . رگا  رگج  ای  هدعم  یمرگ  زا 
. میهدیم همادا  شوگ  ره  يارب  ددع  دادعت 10  هب  اهشوگ  تشپ  رد  مزال  ینامز  هلصاف  ظفح  اب 

76 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هینقلا ءوس 

ددع دادعت 7  هب  دبک  يور  ینامردولاز  بلاغ و  طلخ  دض  ياهوراد  فرـصم  اب  تسا ، يدبک  ياهناطرـس  ناقری و  ءاقـستسا و  همدقم  هک 
. میزادنایم ولاز  ددع  مادکره 10  زور  زا 15  سپ  شوگ  ره  تشپ  رد  زاین  تروص  رد  عورش و 

( يدبک زوریس   ) ءاقستسا

نیا رد  دشاب  هدش  نادـنبهار  بجوم  فیثک  نوخ  هکنآ  رگم  دوش  يریگنوخ  دـیابن  اقـستسا  ای  زوریـس  يرامیب  رد  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات 
زا سپ  يدبک  زوریس  نارامیب  هچنانچ  دیزادنایب . اهاپ  يور  يدعب  لحارم  رد  دبک و  يور  تشرد  اتبسن  ددع  دادعت 7  هب  ار  اهولاز  تروص 
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زا ولاز  هلیسو  هب  رامیب  ناوت  هب  هجوت  اب  جیردت  هب  دیاب  دوریم و  يدوبهب  دیما  دندش  اپ  یّلک  دیدش و  مرو  راچد  یهایگ  ياهوراد  فرصم 
ذوفن اپ  تالضع  ندب و  ياهتفاب  هب  هدعم  تیسآ  بآ  هک  يدراوم  رد  دیآ و  لمع  هب  ددعتم  اّما  مک  یلیخ  رادقم  هب  يریگنوخ  اهاپ  يور 

اپ يور  ای  اپ  چـم  کیدزن  هطقن  کی  رد  راب  نیدـنچ  ادـتبا  دـیهد . رارق  راک  روتـسد  رد  بوانتم  روطهب  ار  اپ  قاس  ياهتماجح  هدرک  ادـیپ 
لحم يور  هاگنآ  دوش  عمج  شکداب  لحم  تمس  هب  اهتفاب  رد  هدش  عمج  تاعیام  بآ و  ات  دیهد  ماجنا  شکداب )  ) کشخ ياهتماجح 
يور شکداب  بترم  دـعب  ياهزور  دوشیم ، جراخ  تسا  بآ  يدایز  ریداـقم  اـب  هارمه  نوخ  هک  هدـش  عمج  داوم  دـینک ، تماـجح  عمجت 

تـسا یهار  يدوبهب  ات  دروخیمن و  شوج  تماجح  غیت  مخز  لحم  موادـم  روطب  بآ  جورخ  رطاخب  الومعم  دوشیم . رارکت  عمجت  لحم 
اب دعب  ياهزور  یلو  دوشیم  يریگنوخ  راب  کی  طقف  داد . ماجنا  ولاز  ددـع  ات 7  دودـح 5  اب  ناوتیم  ار  راک  نیمه  تاعیام . جورخ  يارب 

ولاز راـمیب  شوگ  تشپ  موس  هلحرم  رد  دـش . دـهاوخ  جراـخ  اـهولاز  شین  اـی  تماـجح  غـیت  ياـج  زا  بآ  بترم  ددـعتم و  ياـهشکداب 
هب ولاز  اب  يریگنوخ  هدش  نادنبهار  بجوم  ضیح  ای  ریـساوب  نوخ  رگا  یتشوگ  ياقـستسا  رد  اّما  ددرگ . دبک  یباداش  بجوم  ات  دـیزادنایب 

. درک يریگنوخ  دیابن  تسه  بت  ات  تسا  هدرک  بت  رامیب  رگا  تسا ، يرورض  الاب  شور  نامه 
77 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ناقری اهتیتاپه ،

زا هایس  ناقری  رگا  دریگیم . ماجنا  ولاز  اب  لاحط  ياهيرامیب  شور  نامه  هب  يریگنوخ  هتفرگ  أشنم  لاحط  زا  اهنت  دشاب و  هایـس  ناقری  رگا 
ناقری داجیا  رد  ود  ره  لاحط  دـبک و  رگا  دوشیم و  ماجنا  تساقـستسا  ناـمه  هک  يدـبک  زوریـس  شور  هب  يریگنوخ  هتفرگ ، أـشنم  دـبک 
مومع رد  یّلک  روطب  دوشیم . ماجنا  زوریـس  شور  هب  مه  لاحط و  ياهيرامیب  شورب  مه  رامیب  ناوت  هب  هجوت  اـب  يریگنوخ  دنتـسه  میهس 

موس تشگنا  نیب  تسد  يور  ولاز  اب  يریگنوخ  هدش  یگتفرگ  بجوم  فیثک  نیگنـس و  نوخ  هدشن و  ینوخمک  راچد  رامیب  رگا  اهناقری 
. دوشیم یهایگ  ياهوراد  هلیسوب  ناقری  يرامیب  نامرد  رد  عیرست  بجوم  کچوک  تشگنا  ات 

ادج ندـش و  رپ  ات  رامیب  مینابـسچیم و  نابز  ریز  ولاز  ددـع  لقا 3  دح  دوشیم ، هیـصوت  ولاز  هلیـسوب  شوگ  تشپ  زا  يریگنوخ  نینچمه 
. درادیم هگن  زاب  ار  ناهد  هتشاد و  هاگن  نیئاپ  ار  رس  اهولاز  ندش 

( لاحط  ) زرپس ضارما 

لاحط سامآ 

هب اهتسد  يور  دعب  زور  یهایگ 15  ياهوراد  اب  هارمه  زاین  تروص  رد  میزادنایم و  ولاز  ددـع  لاحط 7  يور  ادتبا  مد  هبلغ  تروص  رد 
. دش دهاوخ  لمع  یصیخشت  رگید  دراوم  رد  میزادنایم . ولاز  ددع  مادکره 10  دادعت 

لاحط ياهيرامیب 

رد دنک . تیوقت  ار  لاحط  تخـس  مرو  تسا  نکمم  دایدزا  هبلغ و  تلاح  رد  يوادوس  نوخ  الومعم  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  نوخ  هبلغ  نازیم 
. میهدیم ماجنا  ولاز  اب  يریگنوخ  هرود  هس 

يزیر و هک  میزادنایم  تسد  ره  يور  ولاز  ددع  کچوک 10  تشگنا  ات  موس  تشگنا  نیب  ادتبا 
78 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 
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هلحرم میزادنایم . ولاز  ددع  جنرآ 10  یلخاد  تمـسق  رد  پچ  تسد  دعاس  يور  دعب  زور   15 تسا . رامیب  ناوت  اب  بساـنتم  نآ  یتشرد 
ياهوراد نامزمه  میزادنایم . ولاز  ددع  تسد 7  ود  ره  رب  هکنآ  ای  میزادنایم ، ولاز  ددـع  پچ 7  تمس  ياههدند  ریز  لاحط  يور  موس 

. میهدیم ماجنا  ار  یتنس  بط  نامرد 

هناثم هیلک و  سامآ  هناثم  هیلک و  ضارما 

ریگرد هیلک  ود  ره  رگا  سکعرب و  تسار و  هیلک  يارب  پچ  تسد  دـعاس  يور  یناـمردولاز  مـغلب ، زا  ریغ  طـالخا  هـبلغ  زا  دروـم  ره  رد 
ددع تمـسق 7  ره  يارب  ولاز  دادـعت  اپ . قاس  ود  ره  يور  هلـصاف  ظفح  اب  دـشن  لماک  جـالع  هچناـنچ  دـعاس و  ود  ره  زا  يریگنوخ  تسا 

. تسا

هناثم هیلک و  مخز 

. دوشیم ماجنا  هیلک  سامآ  نوچمه  ینامردولاز  دشاب ، رهاظ  نوخ  هبلغ  تامالع  هچنانچ 

سطیبایذ

. دشاب هیلک  یمرگ  زا  نوچ 
ار سطیبایذ  جالع  یهایگ  ياهوراد  میزادـنایم . ولاز  ددـع  اپ 7  قاس  ره  يور  دـعب  زور  ددع و 15  مادکره 7  دادـعت  هب  اهتسد  يور 

. میدنبیم راکب  نامزمه 
79 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

نادرم صاخ  ضارما 

هضیب مرو 

یهایگ ياهوراد  اب  هارمه  تسا ، هدش  هضیب  مرو  ثعاب  هک  یتلع  ره  یلسانت و  قورع  یگتفرگ  ءاقستسا ، تاتسورپ ، زا  یـشان  اههضیب  مرو 
. مینکیم رارکت  رتشیب  ای  راب  کی  زور  ره 10  زاین  تروص  رد  میزادنایم و  اههضیب  ریز  زیر  يولاز  ددع  رابره 5  تلع  نامه  جالع 

بیضق مخز 

مرـس زا  مینکیم . رارکت  زاین  تروص  رد  راب  کی  زور  ره 7  مخز  ياهوراد  اب  هارمه  میزادنایم و  زیر  رایـسب  يولاز  ددع  بیضق 3  يور 
. مینکیم هدافتسا  مخز  يوشتسش  يارب  شیوآ 

تاتسورپ

راب کی  زور  یلا 25  ره 20  هلصاف  هب  هلحرم  لقا 3  دح  دیاب  یناریا  بط  ياهشور  اهوراد و  ریاس  فرصم  اب  هارمه  تاتسورپ  يرامیب  رد 
زا سپ  اههضیب و  کیدزن  نار  هلاشک  لغب  موس  هلحرم  وناز و  تشپ  مود  تبون  اپ و  يور  لوا  هلحرم  دـیراذگب . ولاز  ددـع  اپ 10  ره  يور 
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نار فرط  هب  وناز  لغب  ار  اهولاز  نامرد ، مود  رود  رد  دـیریگب . رـس  زا  ار  ینامردولاز  موزل  تروص  رد  هاـگنآ  دـینک  ربص  هاـم  ات 3  نآ 2 
کیدزن  نار  يور  ار  اهولاز  موس  تبون  رد  دیزادنایب و 

80 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 
تاتـسورپ ینامردولاز  دنکیم . جالع  ار  تاتـسورپ  ولاز  اب  يریگنوخ  تاتـسورپ ، نامرد  یهایگ  ياهوراد  اب  هارمه  دیزادنایب ، نار  هلاشک 

. تسا لسوکیراو  يرامیب  رد  ینامردولاز  دننام 

ینم شزوس 

. تسا تاتسورپ  جالع  دننام  ینامردولاز 

تلآ ندش  قش  ماود 

روآظوعن ياهوراد  هرابود  تفر  نایم  زا  ظوعن  دـش و  تسـس  تلآ  رگا  دـیزادنایب . یلـسانت  تلآ  يور  راـبره  ددـع  دادـعت 3  ات  ار  اهولاز 
. دوش لامعتسا  فرصم و 

( لسوکیراو  ) نادرم رد  یلسانت  قورع  یگتفرگ 

. لسوکیراو اههضیب و  قورع  ندش  رادمخوچیپ  اههضیب و  فارطا  قورع  یگتفرگ 
اههـضیب ریز  زیر  يوـلاز  ددـع  اـت 7  نـیب 5  دوـشیم  صخـشم  مـشچ  میقتــسم  دـید  اـب  تـسد و  سمل  اـب  هـک  هـضیب  قورع  یگتفرگ  رد 

ات موس  تشگنا  نیب  اپ  يور  ار  اهولاز  دوشیم ، ییازان  ثعاب  یلسانت  قورع  یگتفرگ  لسوکیراو و  هک  قوف  دراوم  ریاس  رد  مینابـسچیم .
لباـقم هطقن   ) وناز ندـش  اـت  لـحم  رد  وناز  تشپ  دـعب  زور  مود 25  تبوـن  رد  میزادـنایم و  ددـع  اـپ 10  ره  دادـعت  هب  کـچوک  تشگنا 

ددع فرط 10  ره  اههضیب  يور  ات  نار  هلاشک  کـیدزن  دـعب  زور  موس 25  رود  رد  میزادنایم و  ددـع  اپ 10  ره  دادعت  هب  وناز ) ککـشک 
ارجا اقیقد  ار  یناریا  بط  کشزپ  طسوت  هدـش  زیوجت  ییاذـغ  میژر  یهایگ و  ياهوراد  هیلک  لامعا  نیا  اـب  هارمه  میزادـنایم . زیر  يولاز 

. مییامنیم
81 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

نانز صاخ  ضارما 

ضیح نوخ  ندش  هتسب 

دح دوشیم . ماجنا  ینامردولاز  اب  مأوت  هک  یهایگ  ياهنامرد  ریاس  اب  هارمه  میزادـنایم ، نفاص  يور  اـپ و  یلخاد  كزوق  ریز  ار  اـهولاز 
. دینک رارکت  دیناوتیم  راب  لقا 3 

اجر

رادراب نانز  دننام  نز  بذاک  ساسحا 
ای اهتسد  يور  زیر  يولاز  ددع  ات 10  اب 7  رابره  ینامردولاز  صیخـشت  تروص  رد  يرامیب ، نیا  نامرد  هژیو  یهایگ  ياهوراد  رب  هوالع 
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. دوشیم ماجنا  اهاپ 

دعقم محر و  هناهد  دیدش  شراخ 

. دهدیمن باوج  ییوراد  چیه  هب  هک  تسا  يدح  هب  شراخ  تّدش  هاگ 
. دینک رارکت  دعب  زور  ات 12  دودح 10  هلصاف  تیاعر  اب  دیزادنایب و  ولاز  ددع  ات 10  نیب 7  رامیب  ناوت  هب  تبسن  دعقم  جرف و  لحم  فارطا 

تـشپ ای  اپ  یلخاد  كزوق  لحم  رد  نفاص  گر  رب  ینامردولاز  دیریگب . رظن  رد  ار  رامیب  ناوت  دـینک و  باختنا  زیر  ار  ولاز  رودـقملا  یتح 
. تسا یمازلا  ینامردولاز  اب  هارمه  یهایگ  ياهوراد  فرصم  تسا . رثؤم  وناز 

82 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

كاندرد ياهدویرپ 

لوا زور  راهچ  رد  رامیب  دـینک . رارکت  راب  کی  هام  ره  راـب  ات 3  دیزادنایب و  تشرد  اتبـسن  يولاز  ددع  مادـکره 10  اپ  یلخاد  كزوق  ریز 
نیریـش لسع  اب  دنک و  فاص  دـنامب ، ناویل  کی  ات  دـناشوجب  بآ  ناویل  رد 2  ار  کشخ  دـیوش  ردوپ  يروخاذـغ  قشاق  زور 2  ره  دوـیرپ 

. دیهد همادا  ار  دیوش  فرصم  لوا  زور  راهچ  رد  دویرپ  ماگنه  هام  ات 6  دنک . لیم  هدرک 

نانز رد  یلسانت  قورع  یگتفرگ 

ثعاب تسا  نکمم  هک  دشابیم  نادرم  رد  یلـسانت  قورع  یگتفرگ  رد  ینامردولاز  دننامه  اهنادمخت . محر و  مئامـض  قورع و  یگتفرگ 
مادک ره  وناز  ره  تشپ  دعب  زور  ولاز و 25  ددع  مادکره 10  نفاص  يور  دوش . رگید  ياهیتحاران  كاندرد و  دویرپ  ضیح و  ندش  هتسب 

طالخا هدننکكاپ  یهایگ  ياهوراد  میزادنایم . زیر  يولاز  ددع  فرط 10  ره  نار  هلاشک  بنج  جرف  فرط  ود  دـعب  زور  ددع و 25   10
. مینکیم ارجا  اقیقد  ار  محر  یفاضا  طالخا  ندب و 

محر ریساوب 

. دوشیم ماجنا  محر  شراخ  نامرد  دننام  ینامردولاز 

محر سامآ  محر و  مخز  محر ، قاقش 

. دوشیم ماجنا  محر  شراخ  دننام  ینامردولاز 
83 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

نینج طقس 

نفاص ياهگر  يور  نینج  هدننکطقاس  ياهوراد  اب  هارمه  دـشاب  هدرم  نینج  ای  دـشاب  كانرطخ  ردام  يارب  نینج  دوجو  هک  یطیارـش  رد 
. مینکیم زیوجت  ار  نینج  طقس  ياهوراد  میزادنایم و  رامیب  ناوت  هب  تبسن  ولاز  ددع  مادکره 10  اپ ) یلخاد  كزوق  )
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كازوس

رایسب هاگ  هک  شزوس  درد و  نادرم و  رد  اصوصخ  یکرچ  تاحـشرت  دنکیم ، ذوفن  زین  موتکر  رد  هاگ  هک  تسا  یتبراقم  يرـسم  يرامیب 
راب کی  زور  ای 15  هتفه  ره  میزادنایم ، ولاز  ددع  تلآ 3  يور  تمالع . نودب  هاگ  حـشرت و  تروصب  نژاو  رد  نانز  رد  دوشیم ، تخس 

. مینکیم جالع  ار  يرامیب  كازوس  دض  ياهدامپ  ندب و  يوشتسش  ياهوراد  هدناشوج و  اب  هارمه  مینکیم و  رارکت 

یئازان

میظنت يارب  نوخ  شدرگ  تالالتخا  ندرک  فرط  رب  یلـسانت و  هاگتـسد  هب  اهوراد  هرثؤم  هداـم  ندیـسر  يارب  نوخ  تظلغ  ندرک  فرطرب 
زور زا 25  سپ  هاگنآ  عورـش  اپ  يور  زا  یناـمردولاز  ناـنز  نادرم و  رد  دوصقم  نیا  هب  ندیـسر  يارب  تسا و  مزـال  نوخ  شدرگ  تعرس 

ياهوراد اب  هارمه  دوشیم  ماجنا  نار  هلاشک  بنج  جرف  فرط  ود  ناوناـب  رد  اـههضیب و  ریز  نادرم  رد  رگید  زور  زا 25  دعب  وناز و  تشپ 
ره دنکیم . فرطرب  ار  دیئوزوتامرپسا  صقاون  هک  ییاهوراد  مرپسا و  هدننکتیوقت  ياهوراد  یلـسانت و  يراجم  هدننکيزاسكاپ  یهایگ 
وناز رـس  ات  نادهز  هب  نار  هلاشک  زا  شخب  نیرتکیدزن  نادهز  أدبم  نیفرط  زا  نینچمه  دوشیم . هتخادنا  ولاز  ددـع  فرط 10  ره  رد  راب 

. دوشیم هدافتسا  نازغل  شکداب  زا 
84 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

لصافم ناوختسا و  ضارما 

ندرگ ياههرهم  درد 

نایاقآ اـهمناخ و  رد  یـسنج  هاگتـسد  اـی  شراوگ و  هاگتـسد  هنیرید  ياـهجازم  ءوس  لـیلد  هب  نوخ  يوادوس  داوم  بوسر  نوخ و  تظلغ 
، لوا مضه  رد  بلاـغ  طـلخ  هزور  يزاسکاپ 15  اب  نآ  نامرد  دوشیم . وریغ  اـههرهم و  کـسید  ياـهینوگرگد  هلـصاف و  داـجیا  ثعاـب 

. تسا رسیم  الماک  ینامردولاز  یهایگ و  ياهوراد  اب  جیردتب  مراهچ ، موس و  مضه  رد  رادتدم  يزاسکاپ 
ره دادعت  هب  ینامردولاز  نیعدـخا  تماجح  لحم  رد  دـعب  زور  ات 25  ددع و 20  تسد 10  ره  اـهتسد  يور  یناـمردولاز  لوا  هلحرم  رد 

. مینکیم لمع  ناونم  نیمه  هب  اددجم  اههرهم  درد  لماک  نتفر  نیب  زا  يارب  موزل  تروص  رد  دریذپیم . تروص  ددع  فرط 10 

لصافم اههرهم و  یگدنبسچ 

بط هاگدید  زا  جالع  ال  دـشابیم . نازولکنآ  تیلیدنوپـسا  نآ  یبرغ  مان  دـنکیم ، ریگنیمز  الماک  ار  رامیب  تسا و  ردان  رایـسب  ناهج  رد 
تسد ره  يور  لوا  راب  هک  ینامردولاز  اب  شخبتاجن  نوجعم  کی  یهایگ و  ياههدناشوج  تسا . یتنـس  بط  رظن  زا  ریذپجالع  یبرغ و 

راب کی  هتفه  ره  نآ  رارکت  رابره و  ددع  ات 5  دادعت 3  هب  لصافم  اههرهم و  فارطا  سپس  ددع و  اپ 10  ره  يور  دعب  زور  ددع و 25   10
. دریذپیم تروص 

85 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

اهتسد فتک و  ود  نیب  درد 
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تـشپ ولاز  نتخادـنا  اـب  زین  فتک  ود  ره  تازاوم  هب  اـهتسد  ندرک  دـنلب  ییاـناوت  مدـع  رـس و  تشپ  رد  اـهتسد و  فتک و  ود  نیب  درد 
طسوتم يولاز  ددع  رابره 10  راب و  لقا 3  دـح  دوشیم . جالع  میتفگ  هک  بیترت  نامه  هب  کچوک  تشگنا  ات  موس  تشگنا  نیب  اهتسد 

يارب بسانم  تالهـسم  یهایگ و  ياهوراد  هکنیا  رب  طورـشم  دینک . رارکت  ار  نآ  راب  کی  زور  ات 25  ره 20  دـیزادنایب و  تسد  ره  تشپ 
هجیتنیب دـینک  هدافتـسا  یهایگ  يوراد  نودـب  ولاز  زا  طـقف  هچناـنچ  دوش . فرـصم  کـشزپ  زیوجت  اـب  زین  شراوگ  هاگتـسد  طـالخا  عفد 

ره يور  ددع  زا 10  رتمک  اهولاز  دادـعت  رگا  هک  دـینک  هجوت  دـیامن . دوع  هرابود  یتدـم  زا  سپ  يراـمیب  تسا  نکمم  یلو  دوب  دـهاوخن 
يدوبهب دریگیم و  تروص  رتمک  يزیرنوخ  دشاب  رتمک  الثم  دشابن ، رامیب  ناوت  اب  بسانتم  يزیر  یتشرد و  ظاحل  زا  ولاز  ای  دشاب و  تسد 

. ددرگیمن لصاح  لماک 

جنرآ درد 

. میزادنایم ولاز  ددع  ات 10  درد 7  لحم  زا  رتنییاپ  جنرآ  ریز 

تسد چم  درد 

اب مینکیم . زیوجت  رامیب  يارب  نوخ  هدـننک  قیقر  ياـهوراد  میزادـنایم و  ولاز  ددـع  راـبکی 10  زور  ره 15  ار  تـسد  چـم  رود  فارطا و 
. میهدیم شلام  ار  تسد  چم  بش  ره  ای  زور  ره  لیقسا  نغور  ای  کچرک و  نغور 

رمک کسید 

. مینکیم رارکت  راب  کی  زور  ره 25  هلصاف  هب  راب  میزادنایم و 3  اپ  بعک  يور  ای  کیتایـس  لحم  يور  ولاز  ددع  اپ 10  ره  يور  رابره 
. تسا یمازلا  یهایگ  ياههدناشوج  فرصم 

86 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 
اب رمک  کسید  هژیو  شلاـم  میزادـنایب . ولاز  ددـع  راـبره 10  دـنب  راـهچ  فارطا  موس  تبون  رد  وناز و  تشپ  مود  تبوـن  تسا  مزـال  هاـگ 

. دنک جالع  ار  يرامیب  نیا  الماک  دناوتیم  قوف  تادیهمت 

کیتایس

كزوق بنج  کیتایس  گر  يور  راب  کی  زور  ره 15  یهایگ  ياهنامرد  ریاس  ماع و  لهسم  کیتایس و  صوصخم  هدناشوج  فرـصم  اب 
زور ات 25  يدعب 20  يولاز  ینامز  هلصاف  هاگنآ  درادن  یعنام  دوش  هتخادنا  ولاز  زین  اپ  ود  ره  رگا  دیزادنایب . ولاز  ددع  رابره 10  اپ  ینوریب 

. دیهد همادا  هلحرم  ات 3  دوب . دهاوخ 

نار ینیگنس  یسحیب و 

تحت اپ  کی  رگا  دیزادنایب . ددـع  دادـعت 10  هب  دوشیم  داجیا  رکیب  تسیک  الومعم  هک  ییاج  ندـشات  لـحم  رد  وناز  ره  تشپ  ار  اـهولاز 
ناوت ددرگ . رارکت  راب  کـی  زور  ره 25  دوشیم  ینامردنوخ  اـپ  ود  رگا  دـینک و  رارکت  راـب  کـی  زور  ره 15  هتفرگ  رارق  یناـمردنوخ 

. دینک مض  ار  نوخ  هدننکهیفصت  ياهوراد  بلاغ و  طلخ  عفاد  یهایگ  ياهوراد  هتفرگ و  رظن  رد  ار  رامیب  یمسج 
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. دوب دهاوخ  بولطم  زین  دیزادنایب  ولج  تمسق  زا  نار ) يور   ) وناز زا  رتالاب  رتمیتناس  دنچ  ار  اهولاز  رگا 
87 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

وناز مرو 

اپ 10 ره  يور  رگا  اهولاز  دادـعت  باستحا  اب  میزادـنایم و  کچوک  تشگنا  ات  موس  تشگنا  نیب  اـپ  يور  يریگنوخ  نیلوا  رد  ار  اـهولاز 
صوصخم ياهدامـض  میزادـنایم و  وـلاز  تسا  هدرک  مرو  هک  یتمـسق  يور  ریز و  تناـس  ود  یکی  دـعب  زور   25 میاهتخادنا ، ولاز  ددـع 

. مینکیم زیوجت  ار  یهایگ  ياههدناشوج  میدنبیم و  نآ  يور  یهایگ 

وناز تشپ  مرو 

دوش و ینامرد  نوخ  اپ  کی  رگا  دوش . رارکت  راب  دنچ  لحم  نامه  يور  ینامردولاز  اهدامـض ، یندرکلوانت و  یهایگ  ياهوراد  اب  هارمه 
راب کـی  زور  ات 25  ره 20  دـشاب  اـپ  ود  ره  هک  یتروص  رد  دوـش . رارکت  راـب  کـی  زور  ره 15  دشاب ، ددـع  روتـسد 10  قبط  ولاز  دادعت 

. دوش رارکت  ینامردولاز 

وناز زورترآ 

جازم ادـتبا  دریذـپ . ماجنا  تقد  اب  دـیاب  ینامردولاز  دوشیم  یگدـییاس  ثعاب  اهوناز  تبالـص  یکـشخ و  هکنآ  لیلد  هب  زورترآ  دروم  رد 
ياههریش اههیلک  دبک و  ات  دوش  فرـصم  زورترآ  صوصخم  یهایگ  ياههدناشوج  سپـس  ددرگ ، عفد  یفاضا  طالخا  لیدعت و  دیاب  رامیب 
هدننکمرن ياهنغور  اهدامـض و  دنروآ و  لمع  هب  يریگولج  اهنآ  یگدییاس  ندش و  کشخ  زا  يدودح  ات  مرن و  ار  لصافم  هدـننک  مرن 

رد تشرد  اتبـسن  يولاز  ددع  ات 7  اپ 5  ره  يور  ادتبا  هک  بیترت  نیدـب  دـنیامن . زاغآ  ار  ولاز  اب  يریگنوخ  هاگنآ  دـنهد ، ماجنا  زین  ار  وناز 
هب دمآ  تسدب  هک  يددع  ره  دینک . برض   1 ددع 5 / رد  دیاهتخادنا  هک  ولاز  دادعت  ره  دـنزادنایب . موس  تشگنا  ات  اپ  كزوق  نیب  هطوحم 

. دییامن زاغآ  ار  يریگنوخ  هرابود  دینک و  ربص  زور  هب  دادعت  نامه 
88 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

لصافم و یکـشخ  دیدشت  ثعاب  عقومیب  ینامردولاز  تسا  نکمم  دوشن  هتفرگ  رظن  رد  ینامز  هلـصاف  دوشن و  تیاعر  لوصا  نیا  هچنانچ 
. ددرگ زورترآ  درد  دیدشت 

کچوک تشگنا  ات  موس  تشگنا  نیب  هرابود  موس  يریگنوخ  دشاب . ددـع  ات 7  دادـعت 5  هب  وناز و  تشپ  وناز و  فارطا  يریگنوخ  نیمود 
ياهوراد فرـصم  اب  بیترت  نیمه  هب  دوش و  ماجنا  ندشات  لحم  رد  وناز  تشپ  وناز و  ککـشک  فارطا  مه  زاب  مراهچ  يریگنوخ  دشاب و 
یعونـصم يامرگ  ای  باتفآ  يامرگ  لباقم  رد  دـیاب  شلام  دـیهد . همادا  کشزپ  تاروتـسد  همه  تیاعر  هنازور و  بترم و  شلام  یهایگ ،

زورترآ مسیتامر و  لصافم و  ياهدرد  يارب  یبسانم  نغور  لیقـسا  نغور  دیآ . تسدب  بولطم  هجیتن  مکمک  ات  دوش  ماجنا  يراخب  دـننام 
هب هک  هنادهایس  زقـس و  ودرگ ، دجنک ، راغ ، کچرک ، رابدور ، زبس  نوتیز  لظنح ، نغور  زا : دنترابع  رگید  بسانم  ياهنغور  ریاس  تسا .

اهزور ار  شلام  دـینک . هفاضا  نآ  هب  هنگهنگ  ردوپ  يرادـقم  دوب  مزال  رگا  دـینک و  طولخم  مه  اب  دوب  سرتسد  رد  هک  مادـکره  ای  ییاـهنت 
: دیدنبب درد  لحم  يور  هیهت و  روتسد  قبط  ار  ریز  دامض  اهبش  دیهد و  ماجنا 

شمشک  امرخ و  شوجنزرم ، وج ، درآ  هزرفسا ،)  ) انوطق رذب  یمتخ ، لگ  ناجنروس ،
قشاق امرخ و 2  ددـع  اب 3  ار  ردوپ  زا  يروخاذـغ  قشاق  کی  وناز  ره  يارب  بش  ره  دـینک و  ردوپ  هتفرگ و  يواـسم  ار  کـشخ  ياـهوراد 
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غاد يرتـک  راـخب  يور  هتخیر و  زیمت  هچراـپ  يور  هدرک و  ریمخ  یموب  غرممخت  هدرز  خرـس و  لـگ  نغور  یمک  شمـشک و  يروخاذـغ 
. دینک هفاضا  وراد  هب  نویفا  نارفعز و  یمک  دیهاوخیم  رتیوق  رگا  دینکن . زاب  حبص  ات  دیدنبب و  وناز  يور  دینک و 

يور ناهگان  ار  دمن  دـیراذگب و  كزان  یخن  هچراپ  کی  وناز  يور  دـینک و  غاد  ار  دـمن  هکت  کی  نایم  رد  زور  کی  دراد  مرو  وناز  رگا 
یلو دوش  تحاراـن  نآ  شزوس  زا  راـمیب  هکيروطهب  دـیرادهگن  هیناـث  تدـم 30  لقا  دـح  هداد  راـشف  وناز  يور  مکحم  دـیراذگب و  وناز 

نورد  هدننکمرن  تاحشرت  دوش  رارکت  تکرح  نیا  نایم  رد  زور  کی  هک  راب  دنچ  دنازوسب . ار  تسوپ  هک  دشابن  ردقنآ 
89 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

دوریم نیب  زا  مرو  هدش و  هتسب  دوشیم  جراخ  نآ  زا  لصفم  نورد  داوم  هدش و  زاب  هک  ییاهتمـسق  دناشوپیم و  ار  لصافم  رـس  لصفم 
. تشگ دهاوخ  زاب  یعیبط  تلاح  هب  جیردت  هب  و 

اپ قاس  هچیهام  دیدش  یتفس 

اپ ره  يور  ولاز  ددـع  رابره 10  رامیب  ناوت  هب  هجوت  اب  لقا  دـح  میزادـنایم و  هچیهام  یتفـس  يور  هچیهام و  نییاپ  تمـسق  رد  ار  اـهولاز 
هـس لقا  دح  میهد و  شلام  لصنع )  ) لیقـسا نغور  اب  ار  اپ  بش  ره  دیاب  مینکیم . ارجا  اقیقد  ار  طالخا  يزاسکاپ  ياهوراد  میزادنایم و 

. دوشیم رارکت  ینامز  هلصاف  ظفح  اب  ینامردولاز  راب 

اپ شزوس  اپ ، قاس  درد 

رد ینامز  هلـصاف  ظفح  اب  ار  ینامردولاز  راب  لقا 3  دح  ولاز و  ددـع  اپ 10  ره  میزادنایم . چـم  يالاب  اپ  قاس  نییاپ  تمـسق  رد  ار  اهولاز 
. مینکیم رارکت  هطقن  نامه 

سرقن

ياهوراد دـشابیم . سرقن  يرامیب  رد  مزال  رثؤم و  ياهنامرد  زا  یکی  ینامز  هلـصاف  ظـفح  اـب  تبون  رد 3  لقا  دـح  اپ  يور  ینامردولاز 
ار سرقن  يرامیب  ینامردولاز  اب  هارمه  یهایگ 

90 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 
رد تسا . نتخادـنا  ولاز  يارب  اج  نیرتهب  ناتـشگنا  هب  کیدزن  اپ  يور  تسا . درد  لحم  يور  ولاز  نتخادـنا  لحم  دـنکیم . نامرد  ـالماک 

. تسا دیفم  يزغم  هتکس  جالع  رد  ینامردولاز  دننام  یّلک  ینامردولاز  ندب  رسارس  رد  نوخ  هبلغ  تروص 

هنشاپ راخ 

. دوشیم نامرد  ولاز  اب  یبوخ  هب  تسا ، برغ  یکشزپ  تالضعم  زا  یکی  هک  هنشاپ  راخ 
هداد شلام  کچرک  نغور  اب  زور  ره  دیزادنایب . هنشاپ  ره  رود  رامیب  ناوت  هب  هجوت  اب  تشرد  اتبـسن  يولاز  ددع  رابره 10  راب  هس  ات  کی 

. دنامب حبص  ات  ددرگ و  دامض  هنشاپ  راخ  يور  بش  ره  طولخم و  هکرس  اب  هدشمرن  درز  ربص  ای  دوش و 
. دندش لماک  نامرد  شور  نیا  اب  دندومن  هعجارم  هک  يدارفا  همه  نونکات  هناتخبشوخ 

. دوشیم داجیا  اهمناخ  رد  بلغا  رتشیب و  يرامیب  نیا 
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اپ يور  اپ و  فک  شزوس 

ولاز ار  اپ  بعک  فارطا  راب  کی  زور  ره 25  سپس  عفد و  هدعم  دبک و  زا  یهایگ  ياهوراد  اب  ار  نازوس  مرگ و  طلخ  دیاب  يرامیب  نیا  رد 
طلخ عفاد  یهایگ  ياهوراد  فرـصم  رب  هوالع  رامیب  دوش و  هتخادنا  رامیب  ناوت  هب  هجوت  اب  تشرد  اتبـسن  يولاز  ددع  اپ 10  ره  دیزادنایب .

دلامب و نوتیز  نغور  یمک  هکرـس و  ردس و  زا  یطولخم  اپ  ات  رـس  زا  هتفر و  مامح  هب  نایم  رد  زور  کی  ای  زور  ره  هدعم ، دـبک و  زا  مرگ 
. دیوشب نوتیز  نغور  هکرس و  ردس و  نامه  اب  ار  دوخ  دنک  هدافتسا  وپماش  ای  نوباص  زا  هکنآ  نودب  هدرک و  ربص  تعاس  مین 

دامک تروصب  خی  ندرب  راکب  دنامب . حبص  ات  دننک  نامـسناپ  یخن  هسیک  اب  دنلامب و  هکرـس  ردس و  ای  هروغبآ  انح و  شزوس  لحم  يور 
. تسا دیفم  لوطن  تروصب  هکرس  اب  هارمه  خی  بآ  و 

91 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

اهاپ تالضع  ندش  رغال 

ولاز ینامز  هلـصاف  تیاعر  اـب  تبون  لقا 3  دـح  کچوک  تشگنا  ات  موس  تشگنا  نیب  اـی  تسا  هدـش  رغـال  هک  ییاـپ  اـی  اـهاپ  بعک  يور 
. مینکیم ارجا  ار  یهایگ  ياهنامرد  ریاس  یشلام و  ياهنغور  میزادنایم و 

اهاپ تالضع  ندش  درس 

. مینکیم رارکت  راب  مزال 3  ینامز  هلصاف  اب  میزادنایم و  ولاز  ددع  مادـکره 10  کچوک  تشگنا  موس و  تشگنا  نیب  ای  اهاپ  بعک  يور 
. مینکیم هدافتسا  حلاص  نوخ  دلوم  زاسنوخ و  ياهوراد  زا  انمض 

اهاپ تالضع  شرپ 

. دـباییم دوبهب  يریگمـشچ  لکـش  هب  اپ  ناتـشگنا  هب  کیدزن  اهاپ  يور  ینامردولاز  اب  دوشیم  دـیدشت  اـهبش  صوصخب  هک  اـهاپ  شرپ 
هدـنام زاب  ندـش  عفد  زا  هدومن و  خوسر  اپ  قورع  اهتفاب و  رد  تسا و  هدـش  بیکرت  روش  مغلب  ای  ادوس  اـب  هاـگ  هک  دـنت  يارفـص  شیازفا 

. دشابیم هضراع  نیا  تلع  تسا 

مسیتامور دیئتامور ، تیرترآ 

هب اهولاز  تسا . رثایب  يدودـعم  دراوم  رد  مزال و  یهاـیگ  ياـهوراد  اـب  هارمه  ناراـمیب  هنوگنیا  يارب  یناـمردولاز  دراوم  زا  يرایـسب  رد 
ینامردولاز هب  زاین  كاـندرد  عقاوم  رد  طـقف  تسا  نکمم  دوشیم . هتخادـنا  اـپ  سپـس  تسد و  سپـس  شوگ و  تشپ  یّلک  بیترت  ناـمه 

. دشاب
92 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

نتفرگ چگ  زا  سپ  اپ  ندش  رغال  یگتسکش و  زا  یشان  یگدرمنوخ 

مرگ ياهنغور  اب  ای  لیقـسا  نغور  اب  ار  هدش  رغال  ياپ  بترم  ینامردولاز  نیب  لصاوف  رد  میزادـنایم و  ولاز  یگتـسکش  لحم  زا  رتنییاپ 
. میهدیم شلام  رگید 
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یئابیز تسوپ و  وم ، ضارما 

رس يوم  شزیر 

یبرچ يدانق ، تاجینیریش  هباشون ، سابلاک ، سیسوس ، دننام  ییاهاذغ  فرصم  زا  دینک و  هدافتسا  لهـسم  جضنم و  هدننکكاپ  ياهوراد 
راب ره  تسا  رتشیب  وم  شزیر  هک  تمـسق  ره  يور  ینامز  هلـصاف  ظفح  اب  دیزادنایب و  شوگ  تشپ  ار  اهولاز  دـینک . زیهرپ  یندرکخرـس  و 

. دیزادنایب ولاز  ددع  دنچ 
. دوش ماجنا  هکرس  نوتیز و  نغور  دروم و  ردس و  زا  یطولخم  اب  طقف  رس  يوشتسش 

ار وشتسش  نیا  زور  زا 20  دعب  دنیوشب . ار  رس  هکرـس  نوتیز و  نغور  دروم و  ردس و  اب  هتفر و  مامح  هب  زور  ره  لوا  زور  ات 20  تسا  رتهب 
ریمخ مخت  هدرز  اب  ردوپ  تروص  هب  دروم  هوهق و  دوخن و  درآ  سانور و  يرادـقم  راب  کی  ياهتفه  دـنهد . ماجنا  دـنوریم  مامح  تقوره 

. دنیوشب سپس  دننک  ربص  تعاس  ات 4   2 دندنبب . رس  يور  هدرک و 
رارکت راب  کی  هام  ره 3  ار  ینامردولاز  دنهد . شلام  ار  هدش  هتخیر  ياهتمسق  شدنک  ردوپ  اب  طولخم  غرممخت  هدرز  نغور  اب  بش  ره 

. دیهد همادا  بولطم  هجیتن  هب  ندیسر  ات  هشیمه  ار  غرممخت  هدرز  اب  طولخم  يوراد  رس و  يوشتسش  يوراد  اّما  دینک ،

رس ياهشوج  عاونا 

يور اهشوگ و  تشپ  ار  اهولاز  هدرک و  فرصم  تسا  ریگرد  نآ  اب  رامیب  هک  یطلخ  عون  هب  هجوت  اب  ار  طالخا  لهسم  جضنم و  ياهوراد 
. مییوشیم زور  ره  ار  رس  هدنیوش ، اهنت  ناونع  هب  هکرس  نوتیز و  نغور  ردس و  زا  یطولخم  اب  میزادنایم و  رس  تسوپ 

94 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

یلچک

درگ و تروصب  تاعیاض  دوشیم . عیاش  غولب  زا  لبق  ات  ناکدوک و  رد  رتشیب  هک  تسا  يرـسم  تخـسرس و  رایـسب  ینوفع  یچراق  يرامیب 
. دشابیم شراخ  اب  هارمه  هاگ  هک  تسا  يرتسکاخ  هب  لیام  دیفس  گنرب 

نآ رانک  رد  یهایگ و  نیعم  تابیکرت  رد  نآ  لاثما  انح و  لـظنح و  دروم و  ردـس و  دـننام  یتاـبیکرت  اـب  یهاـیگ  ياـهوراد  اـب  نآ  ناـمرد 
رتینالوط لصاوف  ای  راب  کی  زور  ای 15  راب  کی  ياهتفه  زا  اهولاز  نتخادنا  نامز  دادـعت و  تسا . شخبافـش  نکمم و  الماک  ینامردولاز 

. تسا اهشوگ  تشپ  ای  رس  فارطا  اهولاز  نتخادنا  لحم  دشابیم . رامیب  یهدنوخ  ناوت  صیخشت و  هب  هتسب 

هابور يرامیب  وم ،) یناهگان  شزیر   ) بلعثلا ءاد 

دروم دنـشابیم ) اهبورکیم  اهسوریو و  نامه  هبیرغ  ياهورین   ) هبیرغ ياهورین  عفاد  ياهجـضنم  لهـسم و  فرـصم  اب  ار  هاـبور  يراـمیب 
اهولاز مینکیم  ینامردولاز  هب  تردابم  میزادنایم و  روتسد  قبط  اهوم  شزیر  لحم  يور  ار  صوصخم  ياهدامـض  میهدیم و  رارق  هلمح 

لحم  يور  رامیب  ناوت  نتفرگ  رظن  رد  اب  راب و  کی  زور  دنچره  مک  لصاوف  اب  مک و  دادعت  هب 
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افش کیپ  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 228 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا دوجوم  یکشزپ  ياهدنس  رد  دناهدش  نامرد  شور  نیا  اب  هک  یناسک  زا  ددعتم  ياههنومن  میزادنایم . اهوم  شزیر 

یناوج ظفح  تسوپ ، تفاطل  ییابیز و 

ره يارب  دـنناوتیم  اهمناخ  صوصخ  هب  ندـنام  ناوج  كورچونیچ و  زا  يریگـشیپ  تسوپ و  ییابیز  یباداش و  ظـفح  يارب  یّلک  روط  هب 
. دنیامن هدافتسا  ولاز  زا  دنهاوخیم  هک  ندب  تمسق 

ياج هب  دنزادنایب و  کف  ناوختـسا  ریز  زیر  يولاز  ددـع  ات 10  رابره 7  راب  کی  هاـم  ره 3  دـنناوتیم  اهمناخ  تروص  تسوپ  ظفح  يارب 
کی ای  بش  ره  ار  ریز  ییوراد  کسام  دنیوشب . ار  تروص  هکرـس  نوتیز و  نغور  ردس و  طولخم  اب  زور  ره  نوباص  وپماش و  زا  هدافتـسا 

، دننک ربص  حبـص  ات  رثکا  دح  تعاس و  کی  لقا  دـح  دـنناشوپب و  ار  نآ  يور  یکیتسالپ  کسام  اب  دـنلامب و  تروص  يور  نایم  رد  بش 
: دییامن هجوت  تروص  کسام  هخسن  هب  دنیوشب . مرگ  بآ  اب  هاگنآ 

مرگ  الاقاب 60  درآ 
مرگ  شام 10 

مرگ  سدع 10 
مرگ  ایرد 10  فک 
مرگ  دیفس 20  جاز 

لسع  ریش و  ای  لسع  هکرس و 
96 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ره هدرک  ریمخ  لسع  ریـش و  اب  تسا  دایز  تسوپ  یکـشخ  رگا  لسع و  هکرـس و  اب  تسا  داـیز  تسوپ  یبرچ  رگا  دـینک . ردوپ  ار  اـهوراد 
کـشخ شکداب  ینامردولاز  زا  زور  یلا 4  تشذـگ 3  زا  سپ  دـیدنبب . ار  نآ  يور  یکیتسـالپ  کـسام  اـب  دـیلامب و  تروص  يور  بش 

دـشخبیم تسوپ  هب  نانچنآ  ار  یباداش  دوشیم و  نوخ  شدرگ  نایرج  رد  عیرـست  ثعاب  تروص  يور  لظنح  نغور  ندـیلام  اب  ناخرچ 
عقوم هب  رگید  تامادـقا  اهوراد و  هکنیا  رب  طورـشم  دـشابیمن . یباداش  توارط و  همه  نیا  داـجیا  هب  رداـق  رگید  یناـمرد  شور  چـیه  هک 

ولاز ياجب  ناوتیم  دشاب و  تروص  تماجح  ینامردولاز و  اماوت  دـناوتیم  يریگنوخ  دزرو . تموادـم  نامرد  راک  رد  رامیب  دوش و  ماجنا 
. داد ماجنا  زاین  بسانت  هب  تبون  نیدنچ  رد  ار  تروص  تماجح 

تروص ياهشوج 

هب دیفـس  جاز  ایرد ، فک  القاب ، درآ  زا  یکـسام  دوش و  ماجنا  زور  ره  هکرـس  نوتیز و  نغور  ردـس و  زا  یطولخم  اـب  تروص  يوشتـسش 
اب تروص  يور  تعاس  کی  بش  ره  لقا  دح  ای  حبص و  ات  بش  هدش و  ریمخ  لسع  هکرس  ای  لسع  ریش و  اب  بش  ره  هیهت و  ردوپ  تروص 

ياهوراد دـیزادنایب . رامیب  ناوت  اـب  بساـنتم  يولاز  ددـع  اـههراورآ 7  ریز  راـب  کـی  زور  ره 10  دـنامب . یکیتسالپ  کـسام  زا  یـششوپ 
ردوپ و الماک  هک  بارش  هلافت  دریگ . رارق  راک  روتسد  رد  ینامردولاز  اب  نامزمه  ندب  ياهیگدولآ  عفد  روظنم  هب  جازم  هدننکيزاسكاپ 

. دشاب تروص  شوج  نامرد  هب  يرثؤم  کمک  دناوتیم  دوش  کسام  تروص  يور  حبص  ات  بش  زا  دشاب  هدش  مرن 
هتفرگ راکب  دـش  رکذ  تسوپ  یناوج  ییابیز و  ظفح  ثحبم  رد  هک  لـظنح  نغور  اـب  ناـخرچ  تماـجح  شور  قوف  تامادـقا  اـب  ناـمزمه 

. تسا هدوب  شخبهجیتن  الماک  شور  نیا  رب  تموادم  دوشیم .
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تروص کل 

ود ره  یهایگ  ياهوراد  اب  محر  شراوگ و  هاگتسد  يزاسکاپ  اهمناخ  رد  دیریگ و  راک  هب  نآ  تاروتسد  تروص و  شوج  دننام  ار  اهولاز 
. دریگ رارق  رظن  دم 

تروص یگریت  تروص ، ندش  خرس 

شوج ناـمرد  دـننام  ار  اـهولاز  دراد . ییازـس  هب  شقن  نآ  باـهتلا  یخرـس و  اـی  یگریت و  عفر  تروص و  ندومن  فافـش  رد  یناـمردولاز 
. دنامب حبص  ات  میلامیم  تروص  يور  هدرک ، لح  ریش  ناکتسا  مین  رد  ار  هزرفسا  يروخیاچ  قشاق  کی  بش  ره  میربیم . راک  هب  تروص 

لاخبت

یهایگ سوریو  دض  هدـنیوش  یهایگ و  روخب  اب  نآ  جالع  دـنکیم . راتفرگ  ار  یلـسانت  هقطنم  ناهد و  فارطا  رتشیب  دـشابیم و  یـسوریو 
دبک نآ  زا  سپ  تسا . مزال  بلاغ  طلخ  يزاـسکاپ  هزور  هرود 15  کی  هکنآ  نمـض  دوشیم . ماجنا  لاخبت  فارطا  ینامردولاز  اـب  هارمه 

. دنک ذوفن  هرابود  دناوتن  لاخبت  سوریو  زگره  ات  دوش  تیوقت  دیاب  رامیب 
98 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

سیسایروزپ امزگا ،

هب لحم  نیرتکیدزن  اهمخز و  يور  ار  اهولاز  يوادوس  طـالخا  صوصخب  طـالخا  تالهـسم  جـضنم و  یئوراد  ناـهایگ  فرـصم  زا  سپ 
همادا ار  ناـمرد  وـلاز  ره  يارب  هلـصاف  زور   1 نتفرگ 5 / رظن  رد  راـمیب و  ناوت  هب  تبـسن  میزادـنایم و  تسوپ  رد  يوادوـس  داوـم  عـمجت 

. دشاب تشرد  يولاز  ددع  زا 4  رتشیب  رابره  رد  اهولاز  دادعت  رگا  هتبلا  میهدیم 

لمد

ياهوراد نآ  زا  سپ  هتخادنا و  ولاز  نآ  يور  درکن  زاب  رـس  دومن و  تمواقم  هدنناشک  هدنناسر و  ياهوراد  هب  تبـسن  كروک  ای  لمد  رگا 
. مینکیم ضوع  ار  نآ  راب  کی  تعاس  ره 24  میدنبیم و  لمد  يور  ار  هدنناسر 

99 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

انوز

ارفص و شیازفا  ندب و  یعافد  متـسیس  فعـض  زا  هدافتـسا  اب  هک  تسا  ناغرم  هلبآ  هیبش  یـسوریو  نآ  لماع  هک  تسا  يروثب  داح  يرامیب 
صقن نودـب  لماک و  دـیاب  نامرد  تسا  رگید  يرامیب  دـنچ  زاسهنیمز  يرامیب  نیا  نوچ  دوشیم . داـجیا  غلاـب  دارفا  رد  رتشیب  یبیکرت  مغلب 

. دریذپ تروص 
اب ندب  زور  ره  يوشتسش  رب  هوالع  نآ  هارمه  يرورض و  تسا  یبیکرت  یعیبط  ریغ  مغلب  ارفص و  الومعم  هک  بلاغ  طلخ  زا  ندب  يزاسکاپ 

دادعت و هک  دوشیم  ماجنا  بصع  ریسم  رد  كاندرد و  تاروثب  عمجت  ياههخاشریز  فارطا و  ینامردولاز  هکرس ، نوتیز و  نغور  ردس و 
. دراد رامیب  ناوت  هب  یگتسب  نآ  ینامز  لصاوف  رادقم و 
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. دراد رامیب  ناوت  هب  یگتسب  نآ  ینامز  لصاوف  رادقم و 

لیگز

لیگز يور  هدرک و  ریمخ  هکرس  اب  ار  کشخ  يوزام  هکرس ، نوتیز و  نغور  ردس و  اب  ندب  يوشتـسش  اب  هارمه  تسا ؛ یـسوریو  يرامیب 
نامـسناپ ندرک  ضوع  ماگنه  ات  وراد  تبوطر  هراومه  هک  مینکیم  نامـسناپ  ياهنوگب  مینکیم . ضوع  رابکی  تعاس  ره 72  میدنبیم و 

ولاز ددع  دنچ  دوشیم . هدنک  یتحارب  هدش و  تسـس  هشیر  دوشیم و  بآ  زا  رپ  نآ  فارطا  هدش و  مرن  لیگز  یتدـم  زا  سپ  دـنامب . یقاب 
. دنکیم مرن  ار  عضوم  فیعض و  ار  اهسوریو  دامض  نتشاذگ  زا  لبق 

مخز هدرز 

ياهوراد اب  هارمه  میزادـنایم  عضوم  يور  راب  کـی  زور  ره 3  هک  زیر  يولاز  ددـع  دـنچ  کمک  اب  هک  یبورکیم  لماع  اب  تسا  يراـمیب 
. دوشیم جالع  یهایگ 

100 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

کلاس

الومعم میریگیم . راک  هب  ار  کلاس  صوصخم  مهرم  دامـض و  میزادنایم و  ولاز  ددـع  رابره 3  هدش  عورـش  هزات  هک  کلاس  لحم  يور 
. دنام دهاوخن  مه  کلاس  ياج  یّتح  میزادنایم . هلصاف  زور  ات 7  ینامردولاز 5  رابره  نیب 

كریگفک

اب بسانتم  میزادنایم و  ولاز  ددع  ات 7  راب 5  ره  دـنکیم . ریگرد  ار  وم  زایپ  فارطا  كاندرد  کچوک و  ياـههسبآ  تروصب  هک  یتنوفع 
. تسا ریغتم  زور  7 و 15  زا 3 ، يدعب  ياهتبون  نیب  لصاوف  مینکیم . نییعت  ار  نآ  ندوب  زیر  ای  تشرد  رامیب  ناوت 

ریهک

یعیبط تلاح  زا  هدرک و  شوخ  اـج  ارفـص  راـنک  رد  هک  یطلخ  عون  ره  یبوسر و  يارفـص  ارفـص و  صوصخب  طـالخا  يزاـسکاپ  زا  سپ 
یتشرد و شوگ و  ره  يارب  ددـع   10 میزادنایم . شوگ  تشپ  ادتبا  ار  اهولاز  تسا ، هدـش  ازتیـساسح  داوم  داجیا  ثعاب  هدـش و  جراخ 
اب طسوتم و  ياهولاز  دادـعت  نامه  هب  اـهتسد  يور  زور  یلا 25  هلـصاف 20  ظفح  اب  هاگنآ  میجنـسیم . رامیب  ناوت  نازیم  اب  ار  نآ  يزیر 

لماـع ناونع  هب  ارفـص  تسا و  ریذـپناکما  یتحارب  يراـمیب  نیا  ناـمرد  دیـسر . دـهاوخ  اـهاپ  يور  يزادـناولاز  هب  تبون  هلـصاف  تیاـعر 
هدرک و هاگن  نآ  هب  یتیساسح  يرامیب  کی  ناونع  هب  ییاپورا  بط  هکیلاحرد  دنکیم  یلاخ  ار  نادیم  ادوس  زا  رتدوز  یلیخ  ازتیـساسح 
بجعت و دـنک و  يرود  نآ  زا  دربب و  یپ  ازتیـساسح  داوم  هب  شایگدـنز  طیحم  رد  يزور  دـیاش  ات  هدومن  نادرگرـس  ار  رامیب  اهتدـم 

ار ینارامیب  زونه  درگنیم . یملع  هدیدپ  کی  ناونع  هب  یبرغ  بط  یقطنم  ریغ  نیمارف  هب  ام  یکشزپ  متسیس  هک  تسا  نیا  ام  فسأت 
101 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ایآ تسا . نانآ  هارمه  ریهک  يرامیب  زونه  دننارذگیم و  ییایمیش  ياهوراد  عاونا  فرـصم  هب  ار  دوخ  رمع  مظعا  شخب  ای  مین  هک  مینیبیم 
اهیبرغ لابند  نیدلا  رصن  الم  لثم  هکنیا  ای  تسا  رتیقطنم  میربب  نیب  زا  رامیب  ندب  رد  ار  تیساسح  داجیا  لماع  یهایگ  هخسن  کی  اب  رگا 
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. درک توف  شداشگ  ناهد  زا  دـیابن  ار  انروس  دراد ؟ تیـساسح  ییاهزیچ  هچ  هب  مینبب  ات  میهدـب  ماجنا  رامیب  يور  تست  اـههد  میتفیب و  هار 
. تسا مزال  يرامیب  نیا  لماک  نامرد  يارب  نامز  هام  ات 3  طقف 2  دشکب  لوط  یلیخ  رگا  نامدوخ  شخبافش  فیرش و  بط  رد 

اپ هنشاپ  كرت 

رگا 10 میزادـنایم . اهكرت  لحم  يور  ار  اهولاز  يوادوس ، طالخا  صوصخب  یفاضا  طالخا  عفاد  یهایگ  ياـهوراد  فرـصم  رب  هوـالع 
میزادنایم رگید  يولاز  ددع  دعب 10  زور  ینعی 15  میریگیم . رظن  رد  هلصاف  زور   1 ولاز 5 / ره  يارب  میاهتخادنا  اپ  کی  يور  ولاز  ددـع 

. میربیم راک  هب  اپ  ود  يارب  ولاز  ددع  هرابود 20  دعب  زور   25 میدرک ، هدافتسا  ولاز  ددع  هک 20  یتروص  رد  و 
برض  1 ددـع 5 / رد  ار  اـهولاز  لـک  دادـعت  يدـعب ، یناـمردولاز  اـت  هلـصاف  نییعت  يارب  میدرب ، راـکب  هک  ولاز  دادـعت  ره  تروـص  ره  رد 

. مینکیم

تاناویح یگدیزگ 

. ماهدرواین تسدب  ياهبرجت  زونه  نآ  لاثما  رام و  راه و  گس  دننام  دیدش  ياهیگدیزگ  رد  یلو  مینکیم  لمع  کلاس  دننام 
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صاخ ضارما 

تجهب

. تسا ینامردولاز  تجهب  يرامیب  تاباهتلا  لرتنک  يارب  رثؤم  رایسب  ياهنامرد  زا  یکی 
يدادعت بیترت و  نامه  هب  ولاز  اهاپ  يور  دـعب  زور  ات 25  اهتسد و 20  يور  دعب  زور  ات 25   20 دینک . عورـش  شوگ  تشپ  زا  ار  اهولاز 

ولاز اهاپ  يور  طقف  راب  کی  زور  ات 25  ره 20  هلصاف  هب  تبون  رد 3  هاگنآ  دینک و  ربص  هام   3 دیزادنایب . میتفگ  یلبق  ياهيرامیب  رد  هک 
. تسا دیفم  ولاز  نتخادنا  زین  هطقن  نامه  رد  تسا  هدش  عقاو  تجهب  هلمح  دروم  یصاخ  شخب  رگا  دیزادنایب .

. تسا مزال  یفاضا  طالخا  زا  ندب  يزاسکاپ  تجهب و  دض  یهایگ  ياهوراد  فرصم  ینامردولاز  اب  هارمه 

سوپول

هب سوپول  هلمح  رگا  دـیهد . ماجنا  تجهب  يرامیب  نامرد  رد  ینامردولاز  دـننام  ار  یناـمردولاز  سوپول  دـض  یهاـیگ  ياـهوراد  راـنک  رد 
رد سوپول  یهایگ  نامرد  تسا . مزال  سوپول  دـض  یهایگ  ياهوراد  اب  هارمه  هقطنم  نامه  رد  یناـمردولاز  هتفرگ  تروص  یـصاخ  وضع 

. دش دهاوخ  رکذ  صاخ  ياهيرامیب  باتک 

دایتعا كرت 

ياهدرد دـیامنیم و  دایتعا  كرت  رد  تیقفوم  هب  ینایاش  کمک  تماجح  ولاز و  زا  هدافتـسا  یهایگ  دایتعا  كرت  ياهوراد  ریاس  راـنک  رد 
. تفر دنهاوخ  نیب  زا  ینامردولاز  تماجح و  کمک  اب  زین  دایتعا  كرت  زا  سپ 

103 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 
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یقورع ضارما 

نوخ راشف 

. دراد مربم  زاین  ینامردولاز  هب  نامرد  يریگشیپ و  شخب  ود  رد  نوخ  راشف  يرامیب 

نوخ راشف  زا  يریگشیپ 

هک بیترت  نیا  هب  تسا  یناـمردولاز  دـنراد  یثرا  هنیمز  هک  يدارفا  رد  یّتح  نوخ  راـشف  يراـمیب  زا  يریگـشیپ  هار  نیرتـهب  لوا  هلحرم  رد 
( نفاص  ) اپ یلخاد  كزوق  ریز  ددع و  موس 7  تشگنا  ات  اپ  یجراخ  كزوق  نیب  اپ  يور  ددع  اپ 10  ره  ینعی  تشرد  يولاز  ددع  ادتبا 20 
. دوشیم هتخادنا  طسوتم  يولاز  ددـع  کـچوک 10  تشگنا  اـت  موـس  تشگنا  نیب  تسد  ره  يور  ددـع  یلا 25   20 دوشیم . هتخادـنا   3

راشف دض  ییاذـغ  میژر  یهایگ و  ياهوراد  نامرد  تّدـم  لوط  رد  دوشیم . هتخادـنا  طسوتم  يولاز  ددـع  دعب 10  زور  ات 25  سپس 20 
. دوش ماجنا  دیاب  راب  کی  لاس  ره  لقا  دح  ياهلحرم  هس  هرود  نیا  ددرگیم . فرصم  نوخ 

نوخ راشف  نامرد 

فرـصم هب  يزاین  رگید  نآ  زا  سپ  دـنوشیم و  نامرد  یتنـس  بط  هتفرـشیپ  رایـسب  ياهشور  هلیـسوب  هناتخبـشوخ  ینوخ  راـشف  ناراـمیب 
توافت نیا  اب  دنهدیم  ماجنا  نوخ  راشف  يریگـشیپ  شور  دننام  ياهلحرم  هس  هرود  کی  هک  بیترت  نیا  هب  دـنرادن . نوخ  راشف  ياهصرق 

ولاز دادعت  نامه  هب  اهاپ  يور  نآ  زا  دعب  اهتسد و  يور  هلصاف  نامه  ظفح  اب  سپس  هدش و  عورـش  شوگ  تشپ  زا  ادتبا  ینامردولاز  هک 
يولاز اب  زاغآ و  شوگ  تشپ  زا  ار  ياهلحرم  هس  هرود  کی  هراـبود  هاـگنآ  دوشیمن  ماـجنا  یناـمردولاز  هاـم  یلا 3  سپس 2  دنزادنایم .

. دنیامنیم متخ  اپ  يور 
فرطرب  الماک  دیاب  نوخ  تظلغ  تسا و  يرورض  بلاغ  طلخ  زا  يزاسکاپ  نامرد  تّدم  لوط  رد 

104 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 
لدـبم يریذـپفاطعنا  یمرن و  هب  دـیاب  اعطق  مراهچ  مضه  هلحرم  رد  جازم  یکـشخ  دـسرب . دوصقم  لزنم  رـس  هب  یهایگ  ياهوراد  ات  دوش 

لاس ره  تسا  رتهب  دنتـسه  يرامیب  نیا  تدوع  ضرعم  رد  هکنیا  تلع  هب  دارفا  نیا  دنوش . ریذـپفاطعنا  مرن و  کشخ ، ياهگر  ددرگ و 
یبناج ضراوع  ياراد  هک  نوخ  راشف  ياـهصرق  فرـصم  نودـب  لاـس  ره  رخآ  اـت  دـنهد و  ماـجنا  یناـمردولاز  ياهلحرم  هس  هرود  کـی 

. دننامب نوصم  يرامیب  نیا  زا  دنشابیم 

سیراو

هب دـیاب  ار  اهولاز  میتسه . عالطایب  نآ  زا  ام  لقا  دـح  هکنیا  ای  تسین  تماجح  ینامردولاز و  زج  سیراو  لماک  جالع  يارب  ینامرد  چـیه 
نمـض دـیریگب . رظن  رد  راـمیب  ناوـت  ساـسا  رب  ار  یناـمردولاز  رارکت  دـیزادنایب و  تسا  رتدـیدش  سیراو  هـک  ییاهتمـسق  يور  بـیترت 

. دیریگب رظن  رد  ار  بلاغ  طلخ  زا  جازم  يزاسکاپ  ینامردولاز 
105 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ندب ءاضعا  نتفر  باوخ 
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ياهوراد اب  هارمه  دـباییم و  دوبهب  ینامردولاز  اب  دـشابن  ینوخمک  زا  یـشان  هچناـنچ  ندـب  يداـع  ریغ  نتفر  باوخ  عون  ره  یلک  روط  هب 
. تسا يرامیب  نیا  ّتلع  نوخ  يالاب  یبرچ  تظلغ و  قورع ، دادسنا  دوشیم . نامرد  یّلکب  یهایگ 

هبرض رثا  رد  نوخ  عمجت 

. دـنوش رگید  قورع  اهدـیرو و  اهنایرـش ، یعیبـط  تکرح  عناـم  عمج و  یلخاد  ياـضعا  زا  یتمـسق  رد  نوخ  تسا  نکمم  تاـفداصت  رد 
ینامردولاز تسا . هضراع  نیا  جالع  هدش  هدرـشف  جوسن  هدننکمرن  هدـنزپ و  ياهوراد  اب  هارمه  نوخ  عمجت  لحم  نییاپ  الاب و  ینامردولاز 

شناد یتاذ و  غوبن  اب  نامروشک  راختفا  رپ  میدق و  ناکـشزپ  ددرگ . ماجنا  دیاب  هدـش  فرحنم  ای  دودـسم  قورع  صیخـشت  اب  مامت  تقد  اب 
نیا دندومنیم . جالع  ار  نآ  هدرک و  ییاسانـش  ار  هدش  دودسم  ياهلحم  یفارگونوس  رازبا  هب  زاین  نودب  دـندرکیم  باستکا  هک  یقیمع 

نادنمـشناد ات  دش  ثعاب  زین  اهتلود  یلاوتم  ياههرود  نیلوئـسم  یهجوتیب  تفر و  نایم  زا  جـیردتب  یبرغ  نکناینب  جاوما  رد  تاراختفا 
[3 .] دنربب رگید  يایند  هب  دوخ  اب  ار  دوخ  شناد  دندشیم  هتخانش  زین  اهدنبهتسکش )  ) مانب هک  ملع  نیا 

106 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ینوفع ضارما 

يزاوهیب ياهتنوفع 

رد هیال  هب  هیال  تکرح  ندز و  بقن  تروصب  هاگ  دـنوشیم و  لاعف  هدرم  ياهتفاب  هتـسب و  ياهطیحم  رد  الوصا  يزاوهیب  ياهبورکیم 
ینامردولاز دنکیم . هارمه  اهبورکیم  نیا  دشر  يارب  ار  هنیمز  اهتفاب ، گرم  عورـش  نوخ و  نایرج  عطق  دـننکیم . ذوفن  فارطا  جوسن 

يزاسزاب ار  مادـهنا  هب  ور  ياهتفاب  یهایگ  ياهوراد  کـمک  اـب  هدـش و  اـهبورکیم  دـشر  فقوت  ثعاـب  ملاـس  نوخ  ناـیرج  داـجیا  اـب 
اـهتنوفع و هیلع  ار  هدـش  يزاـسزاب  جوـسن  يزاـسکاپ و  ار  طـیحم  نوـخ  هکلب  دـعلبب ، ار  اـهتنوفع  دـناوتیمن  امیقتـسم  وـلاز  دـنکیم .

. دنکیم لاعف  اهبورکیم 

تسوپ گنر  هدنهدرییغت  یچراق  ياهتنوفع 

. تسا یلبق  يرامیب  دننام  نآ  نامرد  دننکیم و  داجیا  گنر  يدوخن  ای  درز و  هب  لیام  ياهوهق  ای  ياهوهق  هب  لیام  درز  ياههکل 

نار هلاشک  یلسانت و  هاگتسد  یچراق  ياهتنوفع 

ینامردولاز هکرس و  نوتیز و  نغور  ردس و  یهایگ  يوشتسش  اب  نیرس  نایم  یسنج و  هاگتسد  نار و  نیب  ياهنیچ  رد  دیدش  ياهشراخ 
. دوشیم نامرد  تعرسب  فیفخ 

107 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

اهاپ تسد و  فک  یچراق  ياهتنوفع 

يوراد دـننام  رگید  یچراق  دـض  تابیکرت  دوشیم . ماجنا  نار  یلـسانت و  هاگتـسد  یچراق  ياهتنوفع  نامرد  دـننام  دـشاب  هک  عون  ره  زا 
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. دنکیم هرسکی  ار  نامرد  راک  عضوم  يور  ولاز  ددع  دنچ  نتخادنا  خلت و  ماداب  لظنح و  ای  انح و  اب  تفاظن 

ایراقناق ای  نرگناک 

رامیب رخآ  لحارم  رد  دوشیم و  داجیا  باهتلا  دیدش و  درد  نفعت و  ندرم ، لاح  رد  ای  ناجیب و  جوسن  هب  نرگناک  بورکیم  دورو  رثا  رد 
. دزاسیم كاله  هدومن  تخس  ینوخمک  اب  هجاوم  ار 

. دشاب نانیمطا  دروم  جالع  هار  اهنت  دیاش  یهایگ  ياهوراد  ولاز و  اب  نآ  نامرد 
تردـق رامیب و  ناوت  هب  هجوت  اب  نآ  فارطا  عضوم و  يور  ینامردولاز  هاگنآ  دوش ، هتفرگ  راکب  تقد  هب  دـیاب  جازم  يزاـسکاپ  ياـهوراد 

. دوشیم ماجنا  بترم  روطب  یلو  مک  دادعت  اب  يو  يزاسنوخ 
تحت راـب  کـی  زور  ره 15  يدادـعت  هـتفه و  ره  یخرب  دـننکیم و  تفاـیرد  وـلاز  ددــع  زور 3  ره  لاـثم  ناوـنع  هـب  ناراـمیب  زا  یـضعب 
داجیا هلصاف  زور  رگا 25  هدش و  رتشیب  تبون  ره  رد  اهولاز  دادعت  دشاب  رتشیب  ینامردولاز  هلـصاف  هچره  هتبلا  دـنریگیم . رارق  ینامردولاز 

. دسرب تبون  ره  رد  ددع  هب 20  دناوتیم  تیاهن  رد  اهولاز  دادعت  دوش 
108 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

یناطرس ياههدغ  يداع و  ياههدغ 

يزغم ياهروموت 

رارکت موزل  تروص  رد  سپـس  میزادـنایم . اهاپ  يور  ادـتبا  يزغم  ياهروموت  صوصخم  یهایگ  ياـهوراد  فرـصم  راـنک  رد  ار  اـهولاز 
رد دییامنیم . تیاعر  دیاهتخادنا  اپ  کی  يور  ار  نآ  ددع  ره 10  هک  ولاز  ددع  يارب 20  ار  راب  کی  زور  ره 25  ینامز  هلصاف  مینکیم و 
رب طورشم  دیزادنایب . ولاز  اهشوگ  تشپ  زور  ات 25  هلصاف 20  تیاعر  اب  نآ  زا  سپ  اهتسد و  يور  کشزپ  صیخـشت  اب  يدعب  لحارم 

ینامردولاز نآ  ریغ  هچ  یناطرـس و  هچ  يزغم  ياهروموت  جالع  رد  هک  دـینک  هجوت  دـشاب . رادروخرب  يوق  يزاسنوخ  ناوت  زا  رامیب  هکنآ 
افش ینامردولاز  اب  هارمه  دناهدومن  هدافتسا  يزغم  ياهروموت  صوصخم  یهایگ  ياهوراد  زا  هک  يدارفا  همه  ابیرقت  دییامن . عورش  اپ  زا  ار 

دوجو رگید  ياهمادـنا  هب  تیارـس  زا  يراثآ  تسا و  هدـش  کچوک  رایـسب  یهایگ  ياـهوراد  فرـصم  رثا  رد  يزغم  روموت  رگا  دـناهتفای .
ماجنا ینالوط  نامز  تدم  یهایگ  ياهوراد  اب  روموت  نامرد  رگا  دوشیم . ماجنا  اهشوگ  تشپ  الثم  کیدزن  عضوم  زا  ینامردولاز  درادن 

زا ولاز  نتخادـنا  مه  زاب  تسا  ندـش  کچوک  هب  ور  دـنک  يدـنور  اب  روموت  رگید ، ياهمادـنا  هب  تیارـس  زا  يراثآ  دوجو  نودـب  هدـش و 
تیارـس و لامتحا  زا  کشزپ  ای  تسا و  تفرـشیپ  هب  ور  ناجیه  تعرـس و  اب  روموت  هک  ینامز  اهنت  نیاربانب  تسا . عنامالب  کـیدزن  عضوم 

ناتـشگنا هب  کیدزن  اهاپ  يور  زا  ینعی  لحم  نیرترود  زا  ینامردولاز  تسا  رتهب  تسا ، كاـنمیب  عـالطایب و  رگید  ياهمادـنا  هب  زاتـساتم 
. دوش عورش 
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میخو ياهمخز  اب  ندب  رهاظ  ياهناطرس 

ناوت میراذـگیم و  لحم  نامه  يور  ار  اهولاز  دنـشاب  تسد  ای  اپ  كزوق  يور  الثم  دنـشاب  رود  ندـب  هسیئر  ياضعا  زا  اهروموت  هچناـنچ 
تیارس و ناکما  دیاب  متفگ  هک  روطنامه  هتبلا  مینکیم . رارکت  ار  ینامردولاز  راب  کی  زور  ره 15  ای  هام  ره  میریگیم و  رظن  رد  ار  رامیب 
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لباقم رد  ار  اهمادنا  ریاس  یهایگ  هدش  زیوجت  ياهوراد  ینعی  دشاب ، هتـشادن  دوجو  رگید  ياهمادنا  هب  یناطرـس  ياهلولـس  يزادنا  تسد 
رد رامیب  یندب  تردق  اب  بسانتم  اهنآ  هثج  دشاب و  ددـع  ات 10  دیاب  رابره  رد  اهولاز  دادعت  دشاب . هدرک  همیب  یناطرس  ياهلولـس  تیارس 

بسانم ياهمهرم  یناطرـس  ياهمخز  يور  هدش و  فرـصم  یهایگ  ناطرـس  دض  ياهوراد  دیاب  يریگنوخ  نیا  اب  هارمه  دوش . هتفرگ  رظن 
نذا هب  لـماک  يدوبهب  هدوب و  شخبهجیتـن  هراومه  اـما  دـماجنایم  لوط  هب  لاـس  کـی  زا  شیب  اـهروموت  نیا  ناـمرد  هاـگ  دوش . هتـشاذگ 

. تسا هدش  لصاح  راگدرورپ 
زغم و ياهروموت  رد  الثم  میزادنایم . روموت  لحم  زا  طاقن  نیرترود  رد  ار  اهولاز  دنشاب ، کیدزن  ندب  هسیئر  ياضعا  هب  اهروموت  هچنانچ 

دوـبهب مئـالع  روـهظ  اـب  جـیردت  هب  مـینکیم و  عورـش  اـپ  يور  زا  ار  یناـمردولاز  يواـفنل  ددـغ  ناتـسپ و  هـیر و  ناطرـس  ینیب و  ناـبز و 
ناطرـس دـض  زاسنوخ  ياهوراد  زا  مینکیم و  بانتجا  ینامردولاز  زا  تسا  نوخمک  رامیب  رگا  مینکیم . کیدزن  روموت  هب  ار  ینامردولاز 

. مینکیم هدافتسا  روگنا  هریش  دننام 
یناطرـس ياهلولـس  هک  تسا  رکـشل  ود  ییارآ  فص  دننام  ناطرـس  نامرد  دنکیم . يزاب  ار  نامرد  یلـصا  شقن  يزاسنوخ  ناطرـس  رد 

دنروآیمرد و ياپ  زا  ار  رگیدکی  تخـس  یلاتق  رد  رکـشل  ود  ره  دـنهدیم . لیکـشت  ار  يدوخ  رکـشل  ملاس  ياهلولـس  نمـشد و  رکـشل 
هب  رجنم  ینامردولاز  رگا  نیاربانب  تسا . نادیم  زوریپ  حانج  نآ  دشاب  هک  یحانج  ره  زا  رکشل  هدنامیقاب 

110 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 
رد اهولاز  هچنانچ  ندب  رد  رایـسب  نوخ  دیلوت  زاسنوخ و  ياهوراد  فرـصم  زا  سپ  تسا . رامیب  ررـض  هب  دوش  ملاس  ياهلولـس  ندش  مک 

یناطرس مخز  کیدزن  ینامرد  نوخ  یتقو  تسا . رامیب  عفن  هب  دوش  هتخادنا  تسا  یناطرس  فیثک و  نوخ  يواح  هک  ندب  زا  ییاهتمـسق 
. دراد رامیب  ناوت  کشزپ و  هبرجت  صیخـشت و  هب  یگتـسب  تبون  ره  رد  ولاز  قیقد  دادعت  دـیریگن . نوخ  هرابکی  هب  دـیاب  دـیدرک  عورـش  ار 

یتدم زا  سپ  میزادنایم و  نآ  رانک  ای  مخز  يور  ولاز  ددـع  کی  زور  ره  لاثم  ناونع  هب  يرهاظ  ياهناطرـس  هب  نایالتبم  زا  یخرب  يارب 
دادـعت مینکیم . رارکت  ار  ینامردولاز  رابکی  هام  دـنچ  راب و  کی  یهام  راب و  کی  ياهتفه  نایم و  رد  زور  ود  دـعب  نایم و  رد  زور  کی 

ای ای 3  هاگ 2  کی و  هاگ  دوخ ، هبرجت  رب  انب  صیخـشت و  ساسا  رب  نم  میجنـسیم . زاـین  نازیم  يراـمیب و  طیارـش  ساـسا  رب  زین  ار  اـهولاز 
دادعت اب  ماهتفرگ . رظن  رد  ار  رامیب  لاح  طیارـش و  هدومن و  نییعت  زین  ار  ینامردولاز  يدـنبنامز  نوگانوگ  ینامز  هلـصاف  تیاعر  اب  رتشیب ،

شیپ هب  ار  نامرد  راک  نامز ، ندرکمک  ولاز و  ندرکمک  روطنیمه  ینامردولاز و  ياههلصاف  ندرک  دایز  سپس  زور و  ره  رد  رتمک  يولاز 
. میریگیم رظن  رد  ار  رامیب  طیارش  هکلب  میرادن  اهولاز  دادعت  نامز و  نییعت  يارب  یصخشم  لومرف  هک  تسا  نیا  نم  روظنم  میربیم .

دـض یهایگ  ياهوراد  دوشیم  داـجیا  داـیز  دـشر  تعرـس  اـب  ياهروخ  ياـهمخز  تروص  هب  هرهچ  رد  هک  دـیدش  ياهناطرـس  دروم  رد 
دادعت مینکیم . زاغآ  مخز  ياههرانک  هب  هدیبسچ  مخز و  يور  کیدزن  هلـصاف  زا  ار  ینامردولاز  بلاغ  طلخ  زا  ندـب  يزاسکاپ  ناطرس و 

ینامردولاز نیب  لصاوف  مخز  دوبهب  هب  هجوت  اب  دوشیم و  هتخادـنا  رامیب  ناوت  اب  بسانتم  زیر  يولاز  ددـع  ات 4  زا 3  رتمک  زور  ره  اهولاز 
. دباییم شیازفا 

111 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

تسوپ ناطرس 

بلاغ و طلخ  هدـننکيزاسكاپ  یهایگ  ياـهوراد  میزادـنایم و  نآ  فارطا  ناطرـس و  لـحم  ناـمه  يور  ار  اـهولاز  تسوپ  ناطرـس  رد 
جالع ثحبم  رد  ینامردولاز  نامز  دادـعت و  نییعت  كالم  مینکیم . فرـصم  اقیقد  ار  ناطرـس  صوصخم  یهایگ  ياهوشتـسش  اهمهرم و 

. دش هداد  حیضوت  يرهاظ  ياهناطرس 
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تباید

( نوخ دنق   ) تباید

. دـنهد رارق  هجوت  دروم  نارگید  زا  شیب  ار  ینامرد  ولاز  هشیمه  تسا  رتهب  نوخ  دـنق  هب  التبم  نارامیب  یهایگ  ياـهنامرد  ریاـس  راـنک  رد 
یهایگ ياهوراد  هلیـسوب  دـنق  يرامیب  نامرد  يارب  ار  هنیمز  دـنکیم و  يریگولج  میخو  ياهمخز  یبلق و  يزغم و  ياههتکـس  زا  راک  نیا 

رد نوخ  دنباییم . دوبهب  ینامردولاز  اب  دننامیم  اپ  يور  اهتدم  هک  ییاهشوج  اپ و  قاس  يور  ياهمخز  دزاسیم . مهارف  شیپ  زا  شیب 
صاخـشا نیا  یتمالـس  ات  دوش  جراخ  تماجح  ای  ولاز  هلیـسوب  بوانتم  روطب  دیاب  هدش و  راذگبوسر  نییاپ  تمـس  هب  دارفا  نیا  رثکا  ياپ 

. دیآ لمعب  يریگولج  هتکس  دننام  ییاهيرامیب  زا  دوش و  نیمأت  هراومه 
112 ص : ج3 ، افش ، کیپ  هعومجم 

یتباید نارامیب  رد  میخو  ياهمخز 

شکكرچ و ياـهدامپ  اهدامـض و  زا  میزادـنایم ؛ وـلاز  ار  نآ  ياـههرانک  مخز و  يور  تـسا . كرچ  حـشرت  تنوـفع و  اـب  هارمه  هاـگ 
میهدیم همادا  ار  ینامردولاز  دشکب  لوط  مه  لاس  کی  رگا  یتح  مینکیم ، هدافتـسا  یهایگ  تشوگ  هدننایور  هدنهدشوج و  ادزدـنگ و 

. مینکیم زیوجت  رامیب  يارب  ار  زاسنوخ  لاح  نیع  رد  دنق و  دض  یهایگ  ياهوراد  و 
[4]

________________________________________

میالم هلعـش  يور  بآ  ناکتـسا  فصن  بـالگ و  ناکتـسا  فصن  رد  مرگ  مادـکره 2  هناـیزار  تورزنا و  ردوـپ  نارفعز : هرطق  (. 1 [ ) 1]
ات دـیناشوجب  دـینک و  هفاضا  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  كون  لسع و  يروخیاـچ  قشاـق  فصن  دـینک و  فاـص  دوش ، فصن  اـت  دـیناشوجب 

تعاس ره 24  دـیرادهگن . لاچخی  رد  دـینک . هفاضا  نآ  هب  هزات  شرتومیل  بآ  هرطق   3 دوش . درـس  ات  دیرادرب  شتآ  زا  دنامب ؛ مراهچکی 
(. دشاب ناسکی  ندب  هجرد  اب  دیاب  هرطق  ترارح  دیناکچب ( مشچ  ره  لخاد  هرطق  کی 

1388 ه.ش. مود ، پاچ : ناهفصا ، شهوژپ -  نوناک  دلج ، 12 افش ، کیپ  هعومجم  دمحم ، يوسوم ، [ 2]
. دومن نییعت  ار  اهولاز  نتخادنا  لحم  ناوتیم  رگید  رازبا  یفارگونوس و  هلیسوب  لاح  (. 2 [ ) 3]

1388 ه.ش. مود ، پاچ : ناهفصا ، شهوژپ -  نوناک  دلج ، 12 افش ، کیپ  هعومجم  دمحم ، يوسوم ، [ 4]

دلج 4

همانمیدقت

ناراهب  فطل 
ارآملاع رهم 

قشع  تمصع و  عمج 
رشحم زور  رد  نارازه  دیما 
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ربمایپ لد  رب  دیما  كاپ  میمش 
ص)  ) دمحم هام 

س)  ) رهطا يارهز 
دیمر كاخ  رد  قفش  کشا  اب  هک  هاگنآ 

دش یناراب  بش  ناسب  دیشروخ  مشچ  و 
كاخ  لد  ردنا  هک  تسدید  هک  هام  بجع  يا 

. درک یباتهم  بش  نارازه  راک  شاوترپ 
5 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

بلاطم تسرهف 

هحفص ناونع 

همانمیدقت

بلاطم 5 تسرهف 
9 فلؤم : تشاددای 

11 یتنس ) بط   ) یناریا بط  دروم  رد  يراتفگ 
نآ 15 نامرد  دردرس و  لوا  شخب 

17 راتفگشیپ :
هناگراهچ 17 طالخا  اهجازم و  هیرظن  دردرس و 

یناریا 20 بط  ياهنامرد  ساسا  هیفصت )  ) يزاسکاپ
یناریا 23 بط  رد  لهسم  و  هدنزپ )  ) جضنم

يوارفص 25 ياهدردرس  لوا : لصف 
ارفص 27 ياههدنزپ  ای  اهجضنم  فلا -

ارفص 30 ياهلهسم  ب -
يوارفص 34 دردرس  ياهوراد  ریاس  ج -

یمغلب 39 ياهدردرس  مود : لصف 
مغلب 41 ياهلهسم  اهجضنم و  فلا -

یمغلب 46 دردرس  ياهوراد  ریاس  ب -
يوادوس 53 ياهدردرس  موس : لصف 

ادوس 55 ياهجضنم  اهلهسم و  فلا -
يوادوس 56 دردرس  ياهوراد  ریاس  ب -

يومد 59 ياهدردرس  مراهچ : لصف 
ینامردنوخ 61
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61 تماجح : - 1
6 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

62 دصف )  ) ینزگر - 2
ینامردولاز 62 - 3

هقیقش 65 درد  ای  نرگیم  مجنپ : لصف 
اهدردرس 71 ماسقا  ریاس  مشش : لصف 

یباتفآ 73 دردرس  فلا )
74 فداصت ) ای  هبرض  تباصا  زا  یشان  دردرس  : ) ياهبرض دردرس  ب )

74 زغم : هب  یفاک  نوخ  ندیسرن  زا  یشان  دردرس  ج )
يدعم 74 دردرس  د )

75 یتیزونیس : دردرس  ه )
76 دایز : راک  یگتسخ و  زا  یشان  دردرس  و )

76 يویلک : ءاشنم  اب  دردرس  ز )
يزغم 76 ياهروموت  زا  یشان  دردرس  ح )

نآ 77 نامرد  يزغم و  یبلق و  ياههتکس  مود : شخب 
راتفگشیپ 79

هتکس 81
هتکس 81 يرامیب  زورب  رد  رثوم  لماوع 

يزغم 88 یبلق و  ياههتکس  نامرد  يریگشیپ و 
هدنریگشیپ 89 ياههخسن 

عوقو 91 زا  دعب  هتکس  جالع 
يروف 91 تامادقا 

92 هدش : يزغم  هتکس  راچد  رامیب  رگا  - 1
92 تسا : هدش  یبلق  هتکس  راچد  رامیب  رگا  - 2

93 يروف : مادقا  زا  دعب  اههتکس  نامرد 
93 دشاب : هدش  يزغم  هتکس  راچد  رامیب  رگا  - 1

ینامردنوخ 95
هتکس 97 رد  هنقح  ینامرد  رثا  تسوبی و 

7 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 
ياهتکس 99 رامیب  رد  نابز  تنکل 
ياهتکس 99 نارامیب  یلک  تیوقت 

ياهتکس 100 نارامیب  رد  تالضع  درد 
ياهتکس 100 رامیب  رد  بلق  شپط 
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ياهتکس 100 رامیب  رد  یباوخیب 
ياهتکس 100 رامیب  رد  دایز  باوخ 

نوخ 101 راشف 
ياهتکس 102 نارامیب  رد  نزو  هفاضا 

رامیب 102 نزو  شهاک  يارب  ییاذغ  میژر 
صخا 103 روط  هب  یبلق  ياههتکس  نامرد 

زغم 104 بلق و  تیوقت  يارب  یمیدق  بتک  زا  ییاههخسن 
ذخآم عبانم و 

تافیلات  ریاس 
9 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

فلؤم تشاددای 

لالقتـسا و فدـه  اـب  هک  تـسا  یملع  يداـهج  ناریا ، ناـمزیزع  روـشک  یمالـسا  یّلم و  نـهک  یکـشزپ  موـلع  ياـیحا  تـهج  رد  شـالت 
اب فلاخم  وس  دنچ  زا  دـیدج و  بط  اب  قفاوم  وسمه و  تهج  کی  زا  یناریا  بط  دوشیم . لابند  نامرد  تشادـهب و  ثیح  زا  ییافکدوخ 

راکفا بیرف  تایونعم ، زا  يرود  یطارفا ، یگدزملع  تسا . هدومیپ  ار  یفارحنا  هار  تایدام  هب  شیوخ  نماد  ندولآ  اب  هک  تسا  یبرغ  بط 
ینامردطلغ ياهشور  اب  هتسباو  یکشزپ  ریبدتیب  دیلقت  ربّکت ، یگتخیـسگماجل ، اجبان ، یملع  نیوانع  اههناسر ، رب  ّطلـست  قیرط  زا  یمومع 

فادـها رگا  تسا . یمالـسا  یناریا و  بط  رظن  زا  یبرغ  بط  راـکنا  دروـم  تاـهج  یموـمع ، تشادـهب  تمالـس و  بیرخت  جـیردت  هـب  و 
سدـقم و نتفرگ ، رارق  ناـضرغم  موجه  دروم  مزـال و  نآ  تاـعبت  فرـص و  تاـیدام  زا  شیـالاپ  تسا ، هعماـج  تمالـس  نیمأـت  یکـشزپ 

. تسا نیرفآراختفا 
نامیا دیـس  سدنهم  جرک ،) رهـش  رهم  تارباخم  سیئر   ) ریلام یلع  سدنهم  يدمحم ، دوعـسم  سدنهم  نایاقآ ، نوچ  یناهارمه  زا  رکـشت 

، دـناهدرک یهارمه  باتک  نیا  رـشن  پاـچ و  میظنت ، شراـگن ، رما  رد  ار  اـم  هک  ینازیزع  ناتـسود و  رگید  یمئاد و  ـالیل  مناـخ  يوسوم و 
. دشابیم قیدص  ناهارمه  نآ  زا  بناج  نیا  یبلق  ساپس  زا  دودحم  دنچره  یباتزاب 

يوسوم 1381 دمحم  دیس 
11 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

( یتنس بط   ) یناریا بط  دروم  رد  يراتفگ 

یملع و لـیلد  چـیه  نودـب  مـهنآ  دراد ، رارق  نـهک  مـیظع و  یـشناد  هیاـپ  رب  هـک  یناریا  بـط  نداد  رارق  اوزنا  رد  يرود و  اـهنرق  زا  سپ 
رمث هب  یناریا  بط  صـصختم  نهک و  بط  هب  دـقتعم  فصنم و  کیمداکآ  ناکـشزپ  ياـهشالت  هک  هدیـسرارف  نآ  ناـمز  نونکا  یقطنم ،

هب هنافصنم و  یقیقحت  رکفت و  رب  هیکت  اب  یشیدنامزج و  يروادشیپ و  ياههدرپ  ندز  رانک  اب  هعماج  ناحلصم  نادنمشیدنا و  همه  دسر و 
. دنیامن تواضق  رتهنالداع  دنشیدنایب و  اهبنارگ  ثاریم  نیا  هرابرد  رتشیب  تاغیلبت ، بیرف  زا  رود 

، هعلاطم اههرازه  اهنرق و  درواتسد  هدیکچ و  دنمانیم ، یتنـس » بط   » مان هب  نآ  نداد  هولج  یملع  ریغ  يارب  هک  هچنآ  ای  یناریا  ینامردهایگ 
هب ات  ناشمان  دنتـسین و  خیرات  رد  راکنا  لباق  هک  تسا  یمالـسا  یناریا و  نارکفتم  نادنمـشناد و  زا  يرامـشیب  دادعت  تاشیامزآ  قیقحت و 
رد یکشزپ  شناد  هک  تفایرد  ناوتیم  یکـشزپ ، یمیدق  ياهباتک  خیرات و  هب  رـصتخم  ياهعجارم  اب  تسا . هدنام  راگدای  هب  هدنز و  زورما 
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نیـسحلا دبع  رتکد  هتـشون  هب  هک  ییاج  ات  تسا . هدمآ  لیان  ياهداعلاقراخ  بیجع و  تایفـشک  هچ  هب  هدرک و  تفرـشیپ  دح  هچ  ات  ناریا ،
دوریم رامش  هب  یحارج  لامعا  نیرتقیقد  نیرتفیرظ و  زا  هک  مشچ  یحارج  هب  رداق  شیپ ، نرق  زا 7  شیب  ناملسم  ناکشزپ  بوکنیرز 

[. 1] دناهدوب
رد زورما  هک  ییاهیرامیب  زا  يرایـسب  هک  دـهدیم  ناشن  یبوخ  هب  یمالـسا ، یناریا - بط  نامیکح  گرزب و  نادنمـشیدنا  راثآ  رد  هعلاطم 

ییاهـشور يریگراکب  اب  دـناهدوب و  جالعلا  لهـس  رایـسب  ناراگزور ، نآ  رد  هتفرگ ، رارق  جالعلا  بعـص  ياـهیرامیب  هرمز  رد  دـیدج  بط 
هشیر  زا  یبناج ، ضراوع  نتشاذگ  ياج  رب  نودب  ار  اهیرامیب  ررضیب ، یعیبط و  الماک  ییاهوراد  زا  هدافتسا  اب  یملع و  یقطنم و  الماک 
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. دناهدرکیم نامرد  هیاپ 

يوس زا  ساـسا  هیاـپیب و  بذـک و  تاـماهتا  یئاـپورا و  بط  میظع  هاگتـسد  باـتوبآرپ  عیـسو و  تاـغیلبت  رثا  رد  زورما  نیا ، دوجو  اـب 
هیامرس نیا  هک  تسا  يدیدم  تدم  نرق ، دنچ  تدم  هب  بط  نیا  نادنمـشناد  تیلاعف  مدع  زین  یناریا و  بط  هیلع  رب  یئاپورا  بط  ناققحم 

رد نهک  میظع و  شناد  نیا  هجوت  لباق  تایفـشک  قیمع و  میهاـفم  نادـقف  نونکا ، هدـش و  هدیـشک  یـشومارف  اوزنا و  هب  شزرارپ  میظع و 
. دوشیم ساسحا  الماک  اهیرامیب  نامرد 

یبرغ بط  هداعلا  قراخ  تایفـشک  اهتفرـشیپ و  همه  نیا  دوجو  اب  هک  تسا  نیا  دش  دهاوخ  داجیا  ناگدنناوخ  نهذ  رد  الامتحا  هک  یلاؤس 
نردـم و ینامرد  ياهـشور  تازیهجت و  يریگراکب  اهیرامیب و  يژولوتاپ  يژولویزیف و  لـماک  ریـسفت  ندـب و  ءازجا  نیرتزیر  تخانـش  رد 

!؟ دراد دوجو  درادن ، رایتخا  رد  ار  تاناکما  نیا  زا  يرایسب  هک  یمیدق  بط  کی  میهافم  ءایحا  تفایزاب و  هب  يزاین  هچ  هتفرشیپ ، رایسب 
و ییآراک »  » دیاب لوا  هلحرم  رد  میهد ، رارق  یبایشزرا  تواضق و  دروم  ار  یکـشزپ  بتکم  ود  نیا  میهاوخب  رگا  هک  تفگ  دیاب  باوج  رد 
. مینادب يرگید  رب  یکی  يرترب  كالم  ار  رما  رهاوظ  ریاس  تازیهجت و  تاریـسفت ، تاحیـضوت ، هکنیا  هن  مینک  یـسررب  ار  اهنآ  راک » جیاتن  »

جیاتن  » تسا مهم  هک  هچنآ  اما  دنکیمن ، راکنا  ناسنا  ندـب  تایئزج  تخانـش  رد  ار  یئاپورا  بط  هداعلاقراخ  ياهتفرـشیپ  سکچـیه  هتبلا 
تسور نآ  زا  دیآیم  نایم  هب  یناریا  بط  ینامرد  ياهشور  هلیسو  هب  نرگیم  نامرد  زا  تبحـص  لاثم  ناونع  هب  زورما  رگا  تسا . ینامرد »
یناوتان تسین و  نآ  ناـمرد  هب  رداـق  تسا ، هدروآ  تسدـب  يراـمیب  نیا  قیقد  تخانـش  رد  هک  ییاهتفرـشیپ  همه  مغریلع  یبرغ ، بط  هک 

هب هک  یلاح  رد  دنکیم . قدـص  زین  رگید  ياهیرامیب  زا  يرایـسب  دروم  رد  بلطم  نیا  تسا و  هدـناسر  تابثا  هب  هرابنیا  رد  ار  دوخ  لماک 
جالعلا بعـص  ياهیرامیب  زا  يدایز  دادـعت  نرگیم و  یناـمرد ، ياهـشور  تاـناکما و  نیرتهداـس  اـب  ناریا ، بط  رد  تفگ  ناوتیم  تأرج 

نایب یئاپورا  بط  یبوخ  هب  ار  اهیرامیب  نیا  ندـمآ  دوجو  هب  قیقد  تایئزج  دـناوتن  بط  نیا  رگا  یتح  دـنریذپنامرد  لـماک  روطهب  رگید ،
یفاک اهنت  تسا . ناسآ  رایسب  يراک  زین  تیعقاو  نیا  تابثا  تسا . تقیقح  هب  یبایتسد  همزال  نآ  هب  هجوت  هک  تسا  تیعقاو  کی  نیا  دنک .

الثم هک  تسا 
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جیاتن دیرب و  راکب  ینرگیم  نارامیب  زا  يدادعت  دروم  رد  هدش  لقن  زین  باتک  نیمه  رد  هک  یناریا  بط  رد  ار  نرگیم  يرامیب  نامرد  شور 
. دینک هسیاقم  یبرغ  بط  ياهنامرد  زا  لصاح  جیاتن  اب  ار  ینامرد 

دارفا یمـسر  ریغ  یمـسر و  تافیرحت  تاغیلبت و  ریثات  تحت  هکنیا  هن  مینک  تواضق  نآ  ساسارب  میریذپب و  ار  تیعقاو  نیا  دـیاب  لاحرههب 
یملع و ریغ  ار  میظع  بط  نیا  دنرادن ، یناریا  بط  یعقاو  ینامرد  ياهشور  اههاگدید و  زا  یعالطا  چیه  هک  تیحالصیب  صـصختمان و 

دننام ینهک  میظع و  ملع  مهنآ  ملع  کی  اـی  هیرظن  کـی  ندرمـش  دودرم  يارب  هک  مینک  شومارف  دـیابن  ار  هتکن  نیا  مینک . دادـملق  یفارخ 
عالطایب دارفا  تایرظن  لامعا و  ساسارب  تواضق  تسا و  مزال  اهتیعقاو  ساـسارب  یقطنم و  یملع و  یلیلحت  دـقن و  ناریا ، یکـشزپ  شناد 

، نایناهج هب  ار  ملع  نیا  ياهـشزرا  اهدرواتـسد و  اـهتیعقاو ، میناوتب  هک  تسا  نیمه  رد  زین  اـم  یعـس  تسا . یقطنم  ریغ  ـالماک  هراـبنیا  رد 
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. مینک یفرعم  یکشزپ  لفاحم  اصوصخ 
هدش و يروآعمج  یمیدق  یکشزپ  بتک  رد  هدش  جرد  لوادتم  میهافم  هدنکارپ و  تایرظن  اههخسن و  هک  تسا  هدش  یعـس  باتک  نیا  رد 

شناد یفرعم  اهیرامیب و  نامرد  تهج  رد  کچوک  دـنچره  یماگ  قیرط  نیا  زا  اـت  دوش ، هئارا  یناریا  بط  زا  یلک  رـصتخم و  یهاگدـید 
رتگرزب و ییاهماگ  میناوتب  زوسلد  وجتقیقح و  دارفا  کمک  دنوادخ و  تیانع  اب  هک  تسا  دیما  و  دوش . هتـشادرب  ناهج  هب  ناریا  یکـشزپ 

. میرادرب هار  نیا  رد  رتارف 
يوسوم  نامیا  دیس 
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نآ نامرد  دردرس و  لوا  شخب 

هراشا
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: راتفگشیپ

تقیقح رد  دشاب  يرامیب »  » کی هکنآ  زا  شیپ  دردرـس  تساهناسنا . رمع  تمدق  هب  ياهقباس  اب  رـشب  اب  سونام  انـشآرید و  يرامیب  دردرس 
تلع ءاشنم و  هب  دـیاب  زیچ  ره  زا  شیپ  نآ  نامرد  يارب  اذـل  دراد . ناـسنا  ندـب  ینورد  ياـضعا  رد  هشیر  هک  تسا  يراـمیب  کـی  هناـشن » »

رد اهدردرس - هلمج  زا  ندب - فلتخم  ياهدرد  ندرب  نیب  زا  يارب  اهردخم  اهنکسم و  زا  ندرک  هدافتسا  دومن . هجوت  نآ  شیادیپ  یـساسا 
ببـس هدرک و  هنهک  ار  نآ  هکلب  دـنکیمن  ناـمرد  ار  يراـمیب  اـهنت  هن  هک  تسا  درد  رب  نتـشاذگ  شوپرـس  یبـیرفدوخ و  یعوـن  تـقیقح 

. دهد همادا  دوخ  دشر  هب  ناهن  رد  درد  یلصا  لماع  هک  دوشیم 
ساسارب اهدردرس  نیا  زا  يدادعت  تسا . هدرک  میسقت  فلتخم  عاونا  هب  ار  اهدردرـس  دوخ  صاخ  ياهرایعم  ساسا  رب  یتنـس )  ) یناریا بط 

رد میاهدومن  یعـس  هک  دنراد  یتوافتم  ياهرایعم  زین  يرگید  دادعت  هتفرگ و  رارق  یـسررب  دروم  ناسنا  ندـب  تعیبط و  رب  مکاح  ياهجازم 
. مینک هراشا  نآ  هب  باتک  نیا 

هناگراهچ طالخا  اهجازم و  هیرظن  دردرس و 

یهایگ بط  ياهنامرد  یلـصا  هدولاش  ساسا و  یمدآ ، ندـب  هناـگراهچ  طـالخا  اـهجازم و  هیرظن  هب  داـقتعا  هک  تسا  يروآداـی  هب  مزـال 
فیرعت قبط  جازم » . » دوب دهاوخن  اهیرامیب  زا  يرایـسب  لماک  نامرد  هب  رداق  کشزپ  رما ، نیا  هب  داقتعا  نودـب  دـهدیم  لیکـشت  ار  یناریا 

زا هک  دوجوم  کی  ندـب  یلک  تعیبط  تیفیک و  تلاح ، : » زا تسا  ترابع  یناـجرج  انیـس و  یلع  وب  دـننام  يردـقیلاع  گرزب و  ناکـشزپ 
.« دیآیم دوجوب  داضتم  داوم  زیر  ازجا  لباقتم  شنکاو 

دوجوب ثعاب  دوجوم ، کی  ندب  گرزب  کچوک و  ءازجا  تالاح  همه  ییایمیشویب و  ییایمیـش و  ياهـشنکاو  همه  دنیارب  رگید  ترابع  هب 
یلک  تعیبط  کی  ندمآ 
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همه یلک ، روطهب  اـما  تسا  تواـفتم  دوجوم  نآ  ینورد  ياـهتوافت  رب  اـنب  دوجوم  ره  رد  جازم  نیا  دوـشیم . هدـیمان  جازم »  » هک دوـشیم 

هب یتاذ  تبوطر  نازیم  و  ینورد ) ترارح   ) هیاپ زاسوتخوس  نازیم  دننام  یتایـصوصخ  ثیح  زا  ناوتیم  ار  اهناسنا  هلمج  زا  تادوجوم و 
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: زا دنترابع  هدمع  هورگ  راهچ  نیا  دومن . يدنبمیسقت  هدمع  هورگ  راهچ 
( ینوخ ای  يومد   ) بوطرم مرگ و  جازم  - 1

( یمغلب  ) بوطرم درس و  جازم  - 2
( يوادوس  ) کشخ درس و  جازم  - 3

[2 (] يوارفص  ) کشخ مرگ و  جازم  - 4
معا ناسنا ، کی  يرهاظ  ياهتیصوصخ  زا  يرایسب  دنتسه . ندش  يدنبهقبط  لباق  هورگ  راهچ  نیا  رد  هدنز  تادوجوم  ریاس  اهناسنا و  همه 
لاـثم ناونع  هب  دـنریذپیم . ریثاـت  هدـش  رکذ  ياـهجازم  زا  اههقیلـس و ...  تـالیامت و  يرغـال ، یقاـچ و  یبـصع ، تیعـضو  وخ ، قلخ و  زا 
مهرد وا  تـالیخت  راـکفا و  دراد ، یمک  یندـب  ترارح  تسا ، رغـال  ـالومعم  تسا  يوادوس )  ) کـشخ درـس و  جازم  ياراد  هک  یـصخش 

(، یلوکنـالم تـالاح   ) یگدرـسفا ياـهیرامیب  هب  ـالتبا  هب  يداـیز  رایـسب  لـیامت  دراد و  هریت  هرهچ  گـنر  تسا . هتخیـسگمه  زا  هـتخیر و 
. دنطابترا رد  وا  ندب  یلک  تعیبط  اب  تایصوصخ  نیا  همه  هک  دهدیم  ناشن  دوخ  زا  جازم  نیا  هب  طوبرم  ياهیرامیب  ریاس  ایلوخیلام و 
لماوع هیذغت و  لاس 5 - لوصف  رمع 4 - فلتخم  نینس  تنوکس 3 - لحم  کیتنژ 2 - - 1 نوچ : یلماوع  زا  دوجوم  کی  یلک  تعیبط  نیا 

هناگراهچ ياهجازم  زا  یکی  اب  صخـش  ره  هک  يروطب  دنکیم  افیا  ار  یلـصا  شقن  کیتنژ  نیب  نیا  رد  هک  دریذـپیم  ریثات  رگید  یطیحم 
راذگریثات تباث  لماع  اهنت  کیتنژ  ینعی  دهدیم  ناشن  يرتشیب  شیارگ  جازم  نامه  تمس  هب  رمع  همه  رد  یتاذ ، روطهب  دیآیم و  ایند  هب 

تقوم  یعطقم و  تروصب  رگید  لماوع  تسا . ناسنا  ندب  جازم  رب  اهنآ  نیرتيوق  و 
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( یکیتـنژ  ) یتاذ روط  هب  هک  یـصخش  لاـثم  ناوـنع  هب  دـناتیمها . زئاـح  رایـسب  زین  تارییغت  نیا  هک  دـنروآیم  دوـجوب  جازم  رد  یتارییغت 
دولآباوخ و لـبنت ، دراد ، دیفـس  اـی  نشور  هرهچ  گـنر  تسا ، درـسنوخ  كرحتمک و  يژرنامک ، ینعی  [ ) تسا 3 یمغلب  جازم  بحاـص 

یمک وا  جازم  یناوج  نس  ریثات  تحت  الثم  هک  دنچره  دراد . ندوب  جازمیمغلب  هب  يرتشیب  شیارگ  رمع  لوط  مامت  رد  تسا ) قاچ  الومعم 
هک  ) مغلب طـلخ  دـیلوت  رد  يرتـشیب  دادعتـسا  يدرف  نینچ  تسا ، رتجازمدرـس  دوخ  نـالاس  نسمه و  زا  زاـب ، اـما  دوش  رتکـشخ  رتمرگ و 

نینچ اـب  لاـح  ره  هـب  دراد . سردوز و ...  يریپ  مسیتاـمر ، دـننام  یمغلب  ياـهیرامیب  هـب  ندـش  ـالتبم  اـتعیبط  و  تـسوا ) جازم  اـب  بساـنتم 
نیا رد  هک  دریگب  هلـصاف  لادـتعا  دـح  زا  هزادـنا  زا  شیب  ناـسنا  ندـب  جازم  هک  دـنیآیم  دوجوب  یناـمز  اـهیرامیب  زا  يرایـسب  یهاگدـید 

. ددرگیم يرامیب  زورب  ببس  ندب  رد  جازم ) اب  بسانتم  ياهطلخ  الومعم   ) بسانمان ياهطلخ  دیلوت  تروص ،
، ارفـص هسیک  لاحط ، دبک ، هدعم ، دننام  ندـب  ياهمادـنا  رد  ای  یمدآ  ندـب  رد  هک  یتاعیام  : » زا تسترابع  یناریا  بط  فیرعت  قبط  طلخ » »

.« دنشابیم ندب  دوخ  تاحشرت  هتشاد و  رارق  قورع و ... 
دنوشیم میسقت  زین  يرگید  ازجا  هب  کیره  نوخ و  مغلب و  ادوس ، ارفص ، زا : دنترابع  هک  دنوشیم  میسقت  یلک  هنوگ  راهچ  هب  تاعیام  نیا 

دنیارب و زا  هتـشاد و  دوجو  روکذم  طلخ  عون  راهچ  ره  یناسنا  ره  ندـب  رد  دـنناسنا و  ندـب  موزل  دروم  یتایح و  يازجا  زا  تقیقح  رد  هک 
هب هناگراهچ ، طالخا  دش ، نایب  هک  روطنامه  سپ  دریگیم . لکش  یمدآ  ندب  یلک  تعیبط  هک  تسا  رگیدکی  رب  داضتم  طالخا  نیا  ریثات 

شتیهام هتفای و  رییغت  طلتخم  لماوع  ریثات  تحت  ندـب  رد  طلخ  عون  دـنچ  ای  کـی  هک  یناـمز  اـما  دنتـسین . ازيراـمیب  رـضم و  دوخ  يدوخ 
دوجوب رییغت  عون  مومـسم ، ای  دساف  طلخ  عون  دنکیم ، يرامیب  داجیا  ندب  فلتخم  طاقن  رد  دوش ، دیلوت  هزادـنا  زا  شیب  ای  دوش  نوگرگد 

ياضعا  يریذپبیسآ  نآ و  هبلغ  دیلوت و  لحم  طلخ ، نآ  رد  هدمآ 
20 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ار دوخ  هب  صوصخم  تعیبط  طالخا  نیا  زا  کی  ره  دـنوریم . رامـش  هب  يرامیب  عون  هدـننکنییعت  لـماوع  زا  نآ  هب  تبـسن  ندـب  فلتخم 
. تسا هدمآ  ریز  لودج  رد  هک  دوشیم  دیلوت  رتشیب  یصاخ  جازم  رد  دراد و 
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تعیبط  طلخ / جازم /
کشخ  مرگ و  ارفص / يوارفص /

بوطرم  مرگ و  نوخ / يومد /
بوطرم  درس و  مغلب / یمغلب /

کشخ  درس و  ادوس / يوادوس /
اب رگید  یتمـسق  طلخ و  کی  اب  ندـب  زا  یتمـسق  هاگ  دـنوشیم . زیوجت  میظنت و  دـش  لقن  هچنآ  ساسارب  یناریا ، بط  رد  اـهوراد  تیرثکا 

. دریگ رارق  کشزپ  هجوت  دروم  دیاب  زین  هلئسم  نیا  هک  دوشیم  ریگرد  رگید  یطلخ 
زا تساهیرامیب و  شیادـیپ  یگنوگچ  یلـصا و  اشنم  تخانـش  رد  یفطع  هطقن  یفرط  زا  ناسنا  ندـب  لایـس  داوم  اهجازم و  يدـنبهقبط  نیا 
زا فارحنا  ياههار  دنکیم و  زاب  طالخا  اهجازم و  هب  طوبرم  ياهیرامیب  نامرد  يارب  ار  هار  مجـسنم ، یقطنم و  یهاگدید  هئارا  اب  یفرط ،

مومـسم داوم  ای  هدام  يزاسکاپ  ای  ندرب  نیب  زا  اـب  ناوتیم  یناـسآ  هب  اـقطنم ، یهاگدـید ، نینچ  اـب  ددـنبیم . ار  ناـمرد  یعقاو  ياهریـسم 
. درب نیب  زا  الماک  ار  اهیرامیب  ءاشنم  ندب ، رد  هدمآ  دوجوب  هدساف ) طالخا  )

یناریا بط  ياهنامرد  ساسا  هیفصت )  ) يزاسکاپ

هب بط  ود  نیا  توافتم  شرگن  نیمه  رد  یبرغ  یناریا و  بط  نیب  فالتخا  تواـفت و  هطقن  نیرتیـساسا  نیرتگرزب و  هک  دـسریم  رظن  هب 
، تسا هدش  اهنآ  نامرد  هوحن  اهیرامیب و  یلصا  ياهتلع  تخانـش  هرابرد  یـساسا  تافالتخا  زورب  ببـس  هک  تسا  تعیبط  زین  یمدآ و  ندب 
هک دـیاز  داوم  نیا  عفد  يزاسکاپ و  ساسا  نیا  رب  تسا و  ازيرامیب  داوم  طالخا و  هیرظن  اهیرامیب ، تخانـش  یلـصا  روحم  یناریا  بط  رد 

، بط نیا  رد  رگید ، ترابع  هب  دوریم . رامش  هب  ینامرد  مادقا  نیرتمهم  نیرتیلصا و  دنوشیم ، دادملق  اهیرامیب  زا  يرایسب  یلصا  لیالد 
ندروآ  دوجوب  نودب 

21 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 
ای کی  هک  ار  اهنآ  ای  نآ  هدرک و  یبایدر  ار  يرامیب  یلـصا  لماوع  اـی  لـماع  لوا  هلحرم  رد  یکیلوباـتم ، لاـمعا  یعیبط  دـنور  رد  لـالتخا 
زا سپ  دنروآیم . مهارف  ار  نامرد  هنیمز  هدرک و  عفد  فلتخم  قرط  هب  ندب  زا  دنتـسه ، ندـب  تعیبط  اب  هناگیب  مومـسم و  داوم  زا  یهورگ 
اب هزرابم  رد  ار  ندـب  یمیمرت ، یعافد و  متـسیس  تیوقت  جازم و  رد  لادـتعا  داجیا  اـب  یعیبط و  ـالماک  ییاـهوراد  اهاذـغ و  کـمک  هب  نآ 

. دننکیم يرای  يرامیب  تارهاظت  هیوناث و  ياهتلع 
يرایسب یلـصا  ياهتلع  الوا  بط  نیا  رد  درگنیم . اهنآ  نامرد  هوحن  اهیرامیب و  یمدآ ، ندب  هب  توافتم  الماک  ياهنوگهب  یئاپورا  بط  اما 

، ینامرد ياهـشور  اهوراد و  ایناث  دـنریگیمن . رارق  تیمها  دروم  رظن و  دـم  نادـنچ  ینامرد ، ياهـشور  رد  ای  دناهتخانـشان  اـی  اـهیرامیب  زا 
ندـب یکیلوباتم  یکیژولویب و  ياهدـنور  رد  لالتخا  هفقو و  داجیا  قیرط  زا  الومعم  دایز ، رایـسب  یبناج  ضراوع  رب  هوالع  دنایعونـصم و 

. دنوشیم لمع  دراو 
بط کشزپ  کـی  هب  رگا  هدـش ، دـیدش  ساوسو  یباوخیب و  بارطـضا ، یگدرـسفا ، راـچد  تسا  یلاـس  دـنچ  هک  يدرف  لاـثم ، ناونع  هب 

، بارطـضا دـض  یگدرـسفا ، دـض  ياهوراد  زا  يدادـعت  الومعم  مزال  تانیاعم  تاشیامزآ و  ماجنا  زا  سپ  کشزپ  دـنک ، هعجارم  یئاپورا 
 ، Nortriptyline نیلیتپیرترون  ، Fluoxetine نیتیسکولف ( ، Imipramine (HCL نیمارپیمیا دـننام  روآباوخ  شخبمارآ و 
 ، Diazepam ماپزاید  ، Oxazepam ماپزازگا  ، Chlordiazepoxide دیاسکوپزایدرلک  ، Clomipramine نیمارپیمولک

بذج راهم  قیرط  زا  نیتیـسکولف  ای  نیلیتپیرترون  ای  نیمارپیمیا  لاثم  ناونع  هب  دـنکیم . زیوجت  وا  يارب  ار  Lorazepam و ...  ماپزارول
، یگدرسفا يرهاظ  میالع  تقوم  شهاک  بجوم   ، CNS باصعا فیعضت  CNS و  باصعا ياهتنا  رد  نینوتورس  نیرفنیپارون و  ددجم 
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 ... بارطضا و
[4 .] دنوشیم

هک  هنوگ  نامه  بیترت  نیدب  دننکیم ، لمع  هباشم  قیرط  زا  زین  اهوراد  ریاس 
22 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

نیا هب  زگره  کشزپ  ایناث  دنوشیم . لمع  دراو   CNS باصعا یکیلوباتم  لامعا  رد  لالتخا  يراکتسد و  اب  اهوراد  الوا  دینکیم  هظحالم 
لماع دریگیم  ماجنا  دـح  زا  رتشیب  تسا  یعیبط  لمع  کی  هک  نینوتورـس  نیرفنیپارون و  ددـجم  بذـج  رگا  الثم  هک  دزادرپیمن  هلاـسم 

اب رگید  تراـبع  هب  درک ؟ فیعـضت  ار   CNS یبصع متـسیس  ینعی  ندـب  یعیبط  ياضعا  زا  یکی  دـیاب  ارچ  اـی  تسیچ و  نآ  هیلوا  یلـصا و 
باصعا هلسلس  رب  دوخ  يراذگریثات  هب  نانچمه  هتفرن و  نیب  زا  ندب  رد  يرامیب  هدننکداجیا  یلصا  لماوع  ای  لماع  روکذم ، ینامرد  شور 

ابیرقت وراد ، عطق  اب  یگدرـسفا ، دـض  ياهوراد  زا  هدافتـسا  دـیدم  ياهتدـم  زا  سپ  یتح  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دـنهدیم ، همادا  ناور  و 
، فعـض لیبق : زا  یـضراوع  راچد  روکذـم  ياهوراد  فرـصم  رثا  رد  رامیب  نآ  رب  هوالع  دـننکیم و  زورب  هرابود  يرامیب  تـالاح  یماـمت 

بیرخت شوگ ، زوزو  ناقری ، دـید ، يرات   ، MI ،CHF، یبلق كولب  یبلق ، یمتیرآ  راردا ، سابتحا  عوهت ، تسوبی ، لداعت ، مدـع  دردرس ،
. دش دهاوخ  زین  و ...  هظفاح 5 ] شوه و  ناصقن  يویلک ، یئاسران  اهتیسولونارگ ،

یگریت دننام  یمئالع  هدـهاشم  اب  رامیب و  ینیلاب  مئالع  یـسررب  اب  کشزپ  دـنک  هعجارم  یناریا  بط  کشزپ  کی  هب  يرامیب  نینچ  رگا  اما 
درس  ) يوادوس جازم  هجوتم  هدمآ ، دوجوب  يرامیب  ياهتلاح  نابز و  يور  رب  هریت  يرتسکاخ  ای  هایـس  گنر  تسوبی ، يرغال ، هرهچ ، گنر 

. دوشیم راـمیب  یبصع  متـسیس  هلمج  زا  ندـب  زا  ییاهتمـسق  رد  ادوس ) طـلخ   ) ادوس يازیراـمیب  مومـسم و  هداـم  هبلغ  راـمیب و  کـشخ ) و 
زا هدام  نیا  يزاسکاپ  عفد و  هب  مادقا  هدننکهیفصت ، ياهوراد  هطوبرم و  ياهلهسم  سپـس  و  هدام ، نیا  هدننکلح  ياهوراد  اب  ادتبا  نیاربانب 

دئاز داوم  اههدـنیالآ و  يزاسکاپ  رد  ار  ندـب  یعیبط ، لامعا  رد  لـالتخا  داـجیا  نودـب  تقیقح  رد  دـنکیم ، ندـب  ياـهتفاب  ریاـس  نوخ و 
فذـح دنـضراوع و  نودـب  یعیبط و  یگمه  هک  باصعا  هدـننکتیوقت  ياهوراد  اهاذـغ و  اب  رما ، نیا  رانک  رد  دـنکیم ، کـمک  ینورد 

یط  زا  سپ  رامیب  شور  نیا  اب  دنکیم . لماک  ار  نامرد  ندب  رد  ادوس  طلخ  هدننک  دیلوت  ياهاذغ 
23 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ددجم زورب  رطخ  زا  ییوراد ، هنوگچیه  فرـصم  هب  زاین  نودب  دباییم و  زاب  ار  دوخ  جازم  لادتعا  طاشن و  یتمالـس ، نامرد ، هاتوک  تدم 
« يزاسکاپ  » مهم رما  ساسا  رب  اهنت  تسا و  يرطخیب  یگداس و  نیمه  هب  نامرد  شور  اهیرامیب  رثکا  دروم  رد  دـنامیم ، ناما  رد  يراـمیب 

. دوشیم ریذپناکما 

یناریا بط  رد  لهسم  و  هدنزپ )  ) جضنم

لهـسم و  هدـنزپ )  ) جـضنم ياهوراد  فرـصم  ینامرد  مادـقا  نیرتمهم  ندـب ، زا  ازيرامیب  طالخا  عفد  يارب  هدـش  هتفگ  هک  هچنآ  ساسارب 
. تسا رظن  دروم  طلخ  هب  طوبرم 

ندـب زا  ندـش  هدـنار  نوریب  يارب  هدرک و  ادـج  اهتفاب  زا  هدرک ، مرن  ار  طالخا  هک  دوشیم  قالطا  ییاـهوراد  هب  هدـنزپ :)  ) جـضنم فیرعت 
. دنزاسیم هدامآ 

. دننکیم لیهست  ندب  زا  ار  روکذم  طالخا  جورخ  هک  دوشیم  هتفگ  ییاهوراد  هب  لهسم : فیرعت 
25 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

يوارفص ياهدردرس  لوا : لصف 
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هراشا
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يوارفص ياهدردرس 

هراشا

: لماش لومعم  روطهب  طلخ  نیا  هبلغ  ياهتمالع  دنیآیم ، دوجوب  ندب  رب  ارفص  طلخ  هبلغ  زا  هک  دنتسه  ییاهدردرس  يوارفص  ياهدردرس 
. دشابیم عوهت و ...  تلاح  نابز ، حطس  ندش  درز  ندوب ، جنردوز  یبصع و  هدعم ، رد  بآدرز  دوجو  هرهچ ، مشچ و  يدرز  ناهد ، یخلت 

ندش عفد  زا  لبق  رـضم  طالخا  تسا . رامیب  ندـب  زا  طلخ  نیا  جارخا  ندرک و  هدامآ  نتخپ ، اهدردرـس ، هنوگنیا  رد  ینامرد  مادـقا  نیلوا 
. دش دهاوخن  دردرس  عفر  ثعاب  هتفرگ و  تروص  يدنک  هب  اهنآ  عفد  ای  دنوشیمن  عفد  ای  تروص  نیا  ریغ  رد  دنوش ، مرن  هتخپ و  دیاب 

ارفص ياههدنزپ  ای  اهجضنم  فلا -

یهارمه هب  رگید  یضعب  ییاهنت و  هب  یضعب  هک  درک  هدافتسا  ناوتیم  ارفص  طلخ  هدنزپ  ناونع  هب  يدایز  رایـسب  ياهوراد  زا  یلک ، روطهب 
، نیبجنرت ناتسپهس ، بانع ، هرتهاش ، رفولین ، ینـساک ، مخت  هشفنب ، زا : دنترابع  اهوراد  نیا  دنـشابیم . طلخ  نیا  نتخپ  هب  رداق  اهوراد  ریاس 

يوراد  ) خوبطم و  یندـناشوج )  ) عوقن تروصب  لوادـتم  روطهب  هک  رگید  ياـهوراد  زا  يرایـسب  يدـنه و  رمت  اراـخب ، يولآ  خرـس ، لـگ 
يوراد فرـصم  زور  هس  هب  لقا  دح  ندـش  هتخپ  يارب  ارفـص  طلخ  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دـنریگیم . رارق  هدافتـسا  دروم  و ...  هدـشهتخپ )

. تسا زاین  دروم  يرتشیب  نامز  تدم  هاگ  هک  دراد  جایتحا  هدنزپ 

ارفص جضنم  ياهیندناشوج  ای  اهعوقن  - 

هک ياهدـناسیخ  هب  ءابطا  فرع  رد  دـشاب . هدـش  هدـناسیخ  نآ  رد  ییاـهوراد  هک  یتبرـش  ینعی  فاـق : مض  نون و  حـتف  هب  عوقن : فیرعت  - 
. دنیوگیم عوقن  دوش  هدیماشآ  نآ  هدشفاص  بآ  هدش و  هدناشوج 
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: عوقن تروصب  ارفص  هدنزپ  هخسن  - 

ددع ناتسپ 20  هس  ددع - اراخب 5  يولآ  مرگ - ینساک 5  مخت  مرگ - خرس 10  لگ  مرگ - هشفنب 10 
ناویل رد 3  ناتسپهس  اراخب و  يولآ  اب  هارمه  سپـس  هدرک و  بوکمین  ار  اهوراد  هیلک  ناتـسپ ، هس  اراخب و  يولآ  زا  ریغ  فرـصم : روتـسد 

لیم مرگمین  تروصب  اتـشان  حبـص  زور  کی  رد  ار  نآ  همه  هدومن و  نیریـش  رکـش  اب  هدرک ، فاص  دنامب  یقاب  ناویل  ات 2  دیناشوجب  بآ 
. دیئامن
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: ارفص هدنزپ  رگید  هخسن  - 

مرگ  مادکره 6  زا  خرس  لگ  ینساک - مخت  هرتهاش - رفولین - هشفنب - بانع -
رد هدروآرد و  عوقن  تروصب  قوف  هخـسن  دـننام  دـیناشوجب و  بآ  هساک  کی  رد  ار  همه  دـیئامن و  بوکمین  ار  اهوراد  فرـصم : روتـسد 

. دیئامن لیم  زور  کی 

: ارفص جضنم  ياهخوبطم 

عوقن خوبطم و  توافت  دوش . لیم  ندرک  فاص  نودـب  نآ  داوم  بآ و  هتخپ و  بآ  رد  هک  دوشیم  هتفگ  ییاـهوراد  هب  خوبطم : فیرعت  - 
هکنآ رد  دوجوم  داوم  همه  دـیآیم و  تسدـب  یتفـس  ظیلغ و  اتبـسن  يوراد  تسا و  رتمک  رایـسب  بآ  رادـقم  خوبطم  رد  هک  تسا  نیا  رد 

. دوشیم لیم  تسا  دننامریمخ 

( ارفص هدنزپ   ) هکاوف خوبطم 

رمت مرگ - اراخب 10  يولآ  ای  هایس  يولآ  مرگ - ناتسپهس 10  مرگ - بانع 15  مرگ - درز 9  هلیله  تسوپ  مرگ - رفولین 9  مرگ - هشفنب 9 
. مرگ تشخریش 27  مرگ ، نیبجنرت 45  مرگ - خرس 12  لگ  مرگ - یکم 12  ءانس  مرگ - ینساک 12  مخت  مرگ - يدنه 14 

هدرک لح  شوج  بآ  رتیل  کی  رد  ار  تشخریش  نیبجنرت و  دینک ، بوکمین  تشخریش  نیبجنرت و  زا  ریغ  ار  اهوراد  همه  فرصم : روتـسد 
يرادقم کشزپ  صیخـشت  زاین و  بسانت  هب  زور  لوط  رد  دوش  راخب  نآ  زا  یمین  ات  دیناشوجب  دیئامن و  هفاضا  ار  اهوراد  دـیئامن . فاص  و 

. دیئامن لیم  ار  نآ  زا 
. دوریم راک  هب  ناجازممرگ  جازم  لیدعت  يوارفص و  دیدش  ياهدردرس  هقبطم و  يوارفص و  ياهبت  نامرد  يارب  قوف  هخسن 

( ارفص هدنزپ   ) هرتهاش لفیرطا  - 

- مرگ  40 هرتهاش )  ) جرتهاش مرگ - هلمآ 50  مرگ - هلیلب 50  مرگ - درز 50  هلیله  تسوپ 
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. اهوراد همه  نزو  ربارب  ود  لسع  مرگ - یکطصم 14  مرگ - نوسینا 14  مرگ - خرس 20  لگ  مرگ - یکم 28  يانس 
دیئامن طولخم  لسع  اب  هدرک و  برچ  ماداب  نغور  اب  سپس  دیزپب  بآ  یمک  رد  خوبطم ، روتسد  قبط  دیبوکب و  ار  اهوراد  فرصم : روتسد 

. دیئامن هفاضا  وراد  هب  دبرت  مرگ  تسا 20  بوطرم  جازم  ياراد  رامیب  هکیتروصرد  دیئامن  لیم  جازم  بسانت  هب  مرگ  دودح 25  هنازور  و 
. دیئازفیب زین  هدومحم  مرگ  دیهاوخیم 9  رتيوق  رگا 

ياهیرامیب نابحاص  تسا و  رثوم  رایـسب  تسا  طاـبترا  رد  هدـعم  طـالخا  اـب  هک  مشچ  ییوسمک  فعـض و  ندرک  فرطرب  رد  قوف  هخـسن 
هجرد رخآ  رد  مرگ و  مود ، هجرد  رد  هخسن  نیا  جازم  دیآیم . رامش  هب  زین  یفیفخ  لهسم  انمض  درب . دنهاوخ  رایسب  دوس  نآ  زا  يوارفص 

. دنامیم یقاب  ندب  رد  لاس  ات 2  نآ  تبثم  تاریثات  تسا . کشخ  موس 
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( ارفص هدنزپ   ) جنران تبرش  - 

. ددرگ ظیلغ  ات  دیریگب  ار  نآ  فک  ابترم  دیناشوجب و  بآ  اب  ار  دیفس  دنق  مرگ   400
لیم تبرـش  تروصب  هدرک و  قیقر  بآ  يرادـقم  اب  ار  نآ  قشاق  کی  اتـشان  حبـص  زور  ره  هدرک ، طولخم  نآ  اب  ار  جـنران  بآ  مرگ   100

. دیئامن

( ارفص هدنزپ   ) ارفص دض  نیبجنکس 

. یفاک هزادنا  هب  بآ  ولیک ، دنق 3  ولیک ، خرس 5  لگ  ولیک ،  1 بالگ 5 / ولیک ،  1 يروگنا 5 / هکرس 
هدناشوج یتدم  سپس  دناشوپب . ار  اهوراد  يور  ات  دیئازفیب  بآ  يرادقم  هدرک و  سیخ  بالگ  هکرس و  رد  ار  خرس  لگ  فرصم : روتسد 

. دیآ ماوق  ات  دیناشوجب  ردقنآ  دنق  اب  دینک و  فاص  و 

( ارفص هدنزپ   ) هشفنب تبرش 

. ولیک بآ 12  ولیک ، دنق 3  کشخ ،) هشفنب  لگ  مرگ  ای 750   ) ولیک هزات 3  هشفنب 
رد ار  نآ  سپس  دوش ، راخب   2 ات 3 / دیناشوجب  بآ  رد  ار  هشفنب  فرصم : روتسد 

30 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 
، توروقرق شآ  يدنه ، رمت  شآ  اراخب ، يولآ  اب  ندرک  فاص  زا  سپ  ار  هدـمآ  تسدـب  هراصع  دیرـشفب . هداد و  شلام  الماک  بآ  نامه 

. دینک لیم  ناوج  غرم  تشوگ  اب  هارمه  هتخپ  شام  هدیبوکن و  دوخن  بآ  رانا ، هروغبآ ، شآ 

ارفص ياهلهسم  ب -

هراشا

هنازور فرـصم  رادـقم  دـنوریم . راـکب  صرق و ...  تبرـش ، عوقن ، خوبطم ، نوجعم ، تروصب  اتدـمع  یناریا  بط  رد  لهـسم  ياههخـسن 
تدم لوط  مامت  رد  ار  یمیالم  لاهـسا  رامیب ، ینامـسج  یمومع و  تیعـضو  هب  هجوت  اب  هک  دشاب  ياهزادنا  هب  دـیاب  یلک  روطهب  اهلهـسم 

. دبای همادا  رظن  دروم  طلخ  لماک  عفد  ات  دیاب  لهسم  فرصم  دنک . داجیا  لهسم  فرصم 

ارفص لهسم  ياهنوجعم 

. دنوش هدروآ  ماوق  هب  هدش و  طولخم  دنق  ای  اهبر  عاونا  ای  لسع  اب  هک  دنیوگ  ییاهوراد  هب  نوجعم : فیرعت  - 

« انس نوجعم  »
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هب نیریش  ماداب  نغور  مرگ ، هدومحم 3  مرگ ، خرس 6  لگ  مرگ ، رفولین 6  مرگ ، هشفنب 6  مرگ ، درز 6  هلیله  تسوپ  مرگ ، یکم 6  يانس 
. هاوخلد نازیم  هب  بالگ  قوف ، ياهوراد  نزو  ربارب  هدیبوک 3  دنق  لسع و  یفاک ، هزادنا 

دودح 9 هنازور  دیئامن ، طولخم  نآ  اب  ار  هدیبوک  دنق  لسع و  هدومن و  برچ  ماداب  نغور  اب  دینک . ردوپ  الماک  ار  اهوراد  فرـصم : هقیرط 
. دیئامن لیم  بالگ  یمک  اب  ار  نآ  زا  مرگ 

« رگید يانس  نوجعم  »

خرـس و لگ  مرگ ، مادکره 6  زا  یکطـصم ، لیبجنز ، هلقاق ، مرگ ، مادـکره 30  زا  هشفنب ، یلباک ، هلیله  تسوپ  ضیبا ، دـبرت  یکم ، يانس 
. اهوراد همه  نزو  ربارب  هس  هدیبوک  دنق  لسع و  مرگ ، نایداب 9  مرگ ، مادکره 15  زا  ماداب  نغور 

ات دـیئامن  طولخم  الماک  هدرک و  هفاضا  اـهنآ  هب  ار  هدـیبوک  دـنق  لـسع و  ماداـب ، نغور  دـیئامن ، ردوپ  ـالماک  ار  اـهوراد  فرـصم : روتـسد 
دودح هنازور  دیآرد ، نوجعم  تروصب 
31 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دیئامن لیم  ار  نآ  زا  مرگ   12
نآ رب  هوالع  دنکیم ، فرطرب  دنیآیم  دوجوب  طالخا  نیا  ریثات  زا  هک  ار  ییاهدردرس  تسا و  مغلب  ارفـص و  ياهطلخ  لهـسم  قوف  هخـسن 

. تسا رثوم  رایسب  جنلوق  يرامیب  ندرک  فرطرب  رد  هدش  هدعم  تیوقت  ببس 

« هشفنب نوجعم  »

رکش مرگ ،  7 نارفعز 5 / مرگ ، اریتک 15  مرگ ، نایداب 15  مرگ ، هدومحم 21  مرگ ، خرس 30  لگ  مرگ ، هشفنب 90  مرگ ، دیفس 120  دبرت 
. مرگ لسع 300  مرگ ، درزربط 300 

الماک دیئامن و  هفاضا  نآ  هب  هدرک و  ردوپ  ار  اهوراد  ریاس  سپـس  دـینک ، طولخم  لسع  اب  هدرک و  غاد  ار  درزربط  رکـش  فرـصم : روتـسد 
. دیئامن لیم  ار  نآ  زا  مرگ  دودح 15  هنازور  دیآرد . نوجعم  تروصب  ات  دینزب  مهب 

کـشخ مرگ و  هجرد ، مین  کی و  هزادنا  هب  نآ  جازم  دـشابیم  دـیفم  رایـسب  جـنلوق  نامرد  رد  تسا و  مغلب  ارفـص و  لهـسم  قوف ، هخـسن 
. تسا

« انس نوجعم  »

زا قیقد  نویروطنق  هفرخ ، مخت  خرس ، لگ  مرگ ، مادکره 45  زا  نایبنیریش  هراصع  انس ، هشفنب ، مرگ ، مادکره 60  زا  هدومحم  درز ، ربص 
، دیفس نمهب  جنورد ، نوقیراغ ، مرگ ، مادکره 18  زا  بیط  لبنـس  هایـس ، هلیله  یلباک ، هلیله  تسوپ  درز ، هلیله  تسوپ  مرگ ، مادکره 30 

مرگ  مادکره 680  زا  یبالگ  بآ  رانا ، بآ  هب ، بآ  بیس ، بآ  مرگ ، مادکره 12  زا  ماخ  ناجرم 
نزو ربارب  هس  هزادـنا  هب  سپـس  دـیئامن ، طولخم  اـههویمبآ  رد  هدرک و  ردوـپ  ـالماک  ار  اـهوراد  همه  هدوـمحم ، زا  ریغ  فرـصم : روتـسد 

هب هتـسب  نآ  فرـصم  رادقم  دینک  لح  نآ  رد  ار  هدومحم  نآ  زا  سپ  دـیآ ، ماوق  هب  ات  دـیناشوجب  هدومن و  هفاضا  رکـش  کشخ ، ياهوراد 
. تسا ریغتم  مرگ  ات 15   2 زا 5 / تنوکس و ...  لحم  لصف ، کشزپ ، صیخشت 
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(، هنکآ  ) یتسوپ ياهشوج  نرگیم ، دننام  ییاهیرامیب  نامرد  رد  دنکیم ، عفد  ار  مواقم  رایسب  يوارفص  ياهطلخ  هکنیا  رب  هوالع  هخسن  نیا 
زا يرایسب  نیکست  رد  دراد و  دربراک  شطع  لازنا و  تعرـس  یـسنج ، يورین  فعـض  ناقفخ ، ناقری ، ماسرـس ، مشچ ، هب  طوبرم  ياهدرد 

. دوریم راک  هب  اهبت 
32 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ارفص لهسم  ياهعوقن 

هراشا

ناتسپهس 150 مرگ ، يدـنه 50  رمت  مرگ ، ییاـیرد 10  رفولین  مرگ ، ینـساک 10  مخت  مرگ ، درز 15  هلیله  تسوـپ  مرگ ، یکم 25  يانس 
. لاقثم تشخریش 20  مرگ ،

يور هک  دیزیرب  بآ  ياهزادنا  هب  ای  دینک  طولخم  بآ  ناویل  اب 3  ندرک  بوکمین  زا  سپ  ار  اهوراد  هیلک  تشخریش  زجب  فرصم : روتسد 
ار اهوراد  دیناوتیم  فرصم  رد  عیرست  يارب  دینک . لح  نآ  رد  ار  تشخریش  هدرک و  فاص  دنامب ، حبـص  ات  بش  دریگب . الماک  ار  اهوراد 
هب اتـشان  حبـص  ددجم  ندرک  فاص  زا  سپ  دینک ، لح  نآ  رد  ار  تشخ  ریـش  هدرک و  فاص  سپـس  دـیناشوجب  یمک  بآ ، هساک  کی  رد 

. دیئامن لیم  جازم  بسانت 

: رگید لهسم  عوقن 

. مرگ نیبجنرت 50  مرگ ، تشخریش 50  مرگ ، يدنه 50  رمت  ددع ، اراخب 14  يولآ 
. دیماشایب دینک و  فاص  اتشان  حبص  هدرک و  سیخ  بآ  يرادقم  اب  ار  قوف  داوم  بش ، فرصم : روتسد 

: رگید لهسم  عوقن 

، مرگ جانفسا 9  مخت  مرگ ، هشفنب 9  مرگ ، ناتسپهس 150  مرگ ، يدنه 45  رمت  ددع ، بانع 3  ددع ، اراخب 20  يولآ  ددع ، هایس 20  يولآ 
. مرگ ربنچرایخ 21  مرگ ، سولف 21  مرگ ، رکش 60  مرگ ، نیبجنرت 60 

نآ هدشفاص  بآ  دیناشوجب و  یمک  سپس  دیناسیخب ، تعاس  دنچ  بآ  يرادقم  رد  ندرک ، بوکمین  زا  سپ  ار  اهوراد  فرصم : روتسد 
. دیئامن لیم  ار 

( هشفنب صرق   ) ارفص لهسم  صرق 

. مرگ نوسینا 1  مرگ ، هدومحم 1  مرگ   1 درز 5 / هلیله  تسوپ  مرگ ،  1 نایبنیریش 5 / هراصع  مرگ ، دیفس 3  دبرت  مرگ ، هشفنب 6 
یتفس تخاونکی و  ریمخ  تروصب  ات  دیهد  شلام  الماک  هدومن و  هفاضا  بآ  یمک  رادقم  هدرک و  ردوپ  الماک  ار  اهوراد  فرصم : روتـسد 

. دینک لیم  جازم  دادعتسا  هب  زور  لوط  رد  دیئامن . کشخ  هدرک و  هیهت  دوخن  هزادنا  هب  ییاهصرق  ریمخ  نآ  زا  دیآرد .
. دشابیم زین  مغلب  طلخ  لهسم  قوف  هخسن 

33 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 
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ماع لهسم 

. مرگ نیتنسفا 25  مرگ ، ناتک 25  مخت  مرگ ، یمتخ 25  لگ  مرگ ، نیبجنرت 25  مرگ ، خرس 50  لگ  مرگ ، یکم 50  يانس 
1 رد 5 / ار  وراد  زا  يروخاذغ  قشاق  رابره 1  رابود ، یلا  کی  اهرهظ  زا  دعب  دیئامن . طولخم  الماک  بوکمین و  ار  اهوراد  فرصم : روتسد 

هچنانچ رگا  دینک . لیم  هدومن و  نیریـش  یمک  هدرک  فاص  دینک . مد  ياچ  دننام  هقیقد  تدمب 15  سپـس  دیهدب  شوج  هس  ود  بآ  ناویل 
. دیهد شیازفا  ار  وراد  رادقم  جیردت  هب  دشن  داجیا  یمیالم  لاهسا 

: دیئامن فرصم  ریز  روتسد  قبط  ار  ریشکاخ  نیبجنرت و  قوف  هخسن  اب  نامزمه  نآ ، رب  هوالع 
قاجا يور  هرابود  ار  نآ  بآ  دـیئامن . فاص  هدرک و  لح  شوج  بآ  ناویل   1 رد 5 / ار  نیبجنرت  يروخاذغ  قشاق  اتشان 3  حبص  زور  ره 

لیم مرگ  مین  ار  لصاح  تبرـش  دیئامن  هفاضا  نآ  هب  دـیاهدرک  زیمت  لبق  زا  هک  ار  ریـشکاخ  يروخاذـغ  قشاق  هس  هدـناسر و  شوج  دـح  هب 
. دیهد همادا  ماع  لهسم  فرصم  اب  هارمه  ار  لمع  نیا  زور  لقا 15  دح  ات  دیئامن و 

. دینک هدافتسا  رگید  ياهیرامیب  زا  يرایسب  نامرد  نامزمه و  روطهب  طلخ  ره 4  عفد  تهج  دیناوتیم  هخسن  نیا  زا 

لهسم ههکاف  تبرش 

يولاتفش ددع ، ناتسپهس 50  مرگ ، شمشک 100  ددع ، بانع 15  ددـع ، هایـس 15  يولآ  مرگ ، هدیبوک 750  هایـس  زیوم  ددع ، ریجنا 20 
. اهوراد يالاب  تشگنا  کی  هزادنا  هب  بآ  مرگ ، هدومحم 3  مرگ ، کشخ 6  هشفنب  ددع ، کشخ 10 

. دینک سیخ  بآ  رد  هشفنب  هدومحم و  زا  ریغ  هب  ار  اهوراد  همه  فرصم : روتسد 
رد رگید  ياهچراپ  رد  ار  هدومحم  هیقب  ادج و  ياهچراپ  رد  هدومحم  مرگ   1 اب 5 / ار  هشفنب  هاگنآ  دینک . فاص  هدـناشوج و  یبوخب  سپس 

ماوق هب  کیدزن  ات  دیناشوجب  ردقنآ  دـنک . اهر  بآ  رد  ار  دوخ  داوم  ات  دـیهد  شلام  دـیراشفب و  ردـقنآ  هداد و  رارق  دـشوجیم  هک  یبآ 
. دیرادهگن ینیچ  ای  هشیش  رد  ار  تبرش  هدروآرد و  ار  هچراپ  دیآ .

. دیئامن لیم  تبرش  تروصب  ار  نآ  زا  مرگ  هنازور 30 
34 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

تشخریش رانا و  لهسم 

. مرگ بالگ 100  مرگ ، رانا 200  بآ  مرگ ، تشخریش 100 
مرگمین تلاح  هب  دینک ، هفاضا  دشاب  هدش  هدرشف  نآ  مخت  اب  هک  ار  شوخیم  رانا  بآ  هدرک ، لح  بالگ  رد  ار  تشخریش  فرصم : روتسد 

. دیئامن لیم  اتشان  حبص 

: جنلوق فایش 

. تسا يواسم  ازجا  لینلا ، بح  دبرت ، هدومحم ، ینمرا ، هروب  لظنحلا ، محش  يدنه ، کمن  قشوا ، ریشواج ، لقم ، نیبجنکس ،
. دـیآرد ریمخ  تروصب  اـت  دـیهد  شلاـم  دـینک و  طوـلخم  نآ  رد  ار  هیودا  هیقب  هدرک و  لـح  بآ  یمک  رد  ار  اهغمـص  فرـصم : روتـسد 
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. دیئامن لامعتسا  هدرک و  هیهت  جیار  هزادنا  هب  ییاهفایش 

يوارفص دردرس  ياهوراد  ریاس  ج -

: لوطن - 

. دنیامن هتشغآ  ای  دنیوشب  نآ  اب  ار  ندب  ياضعا  زا  يوضع  هدش و  هتخپ  ای  هدناشوج  نآ  رد  ییاهوراد  هک  دوشیم  هتفگ  یبآ  هب 

: دردرس لوطن  - 

هراشا

. يواسم رادقم  هب  کیره  زا  هزات ، يودک  هزات ، رایخ  وج ، درآ  يزابخ ، گرب  هشفنب ،
رب ار  شنیشنهت  دیئوشب و  نآ  بآ  اب  دیهد و  روخب  نآ  اب  ار  رس  سپـس  دوش . یـشالتم  ات  دیزپب  بآ  رد  ار  اهوراد  یمامت  فرـصم : روتـسد 

. دیلامب رس  يور 
. تسا رثوم  یباوخیب  ناجازممرگ و  رد  دردرس  عفر  رد  قوف  لوطن 

رگید لوطن  - 

. دنفسوگ هلک  هنوباب ، دروم ، گرب  شاخشخ ، تسوپ  هدنکتسوپ ، وج  هزات ، زینشگ  وهاک ، گرب  هشفنب ،
دردرس و تسا ، روآباوخ  روکذم  لوطن  دیزیرب . رس  رب  ار  نآ  بآ  دیزپب و  دیناشوجب و  دنفسوگ  هلک  اب  ار  دراوم  یمامت  فرصم : روتسد 

. تسا رثوم  زین  غامد  یکشخ  عفر  رد  دربیم ، نیب  زا  ار  ارفص  زا  یشان  ماسرس 
35 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

رگید لوطن  - 

. يواسم رادقم  هب  رتعص  فساجنرب و  شوجنزرم ، کلملا ، لیلکا  هنوباب ،
. تسا رثوم  اهدردرس  رثکا  رد  وراد  نیا  دوش . هتخیر  رس  رب  لوطن  روتسد  قبط 

رگید لوطن  - 

خرـس لگ  دیب ، گرب  وهاک ، مخت  ودک ، مخت  یمتخ ، مخت  حافل ، خیب  شاخـشخ ، مخت  هفرخ ، هزرپسا ،)  ) انوطق رذـب  هتفوکمین ، هشفنب  وج ،
. يواسم رادقم  هب  مادکره  زا 

رد ار  دردرـس  وراد  نـیا  دـیزیرب . رــس  رب  ار  نآ  بآ  دـیهد و  روـخب  هـقیقد  تدـمب 10  دـیناشوجب و  بآ  رد  ار  اـهوراد  فرـصم : هـقیرط 
. دنکیم فرطرب  ار  یباوخیب  هدرب و  نیب  زا  ناجازممرگ 

دامک - 
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هراشا

تروصب هکنیا  ای  دوش  هتـشاذگ  عضوم  رب  درد  نیکـست  روظنم  هب  هدـش و  مرگ  شتآ  رب  کشخ  تروصب  هک  دوشیم  هتفگ  ییاـهوراد  هب 
. تسا دامض  هزادنا  هب  نآ  تردق  دوش ، هتشاذگ  درد  لحم  رب  هدرک و  هسیک  رد  رت  ای  کشخ 

دردرس دامک  - 

. مزال رادقم  هب  بالگ  دحاو ، مادکره 1  زا  هکرس  خرس ، لگ  نغور  هشفنب ، خرس ، لگ  دیفس ، لدنص  دیفس ، یمتخ  وج ، درآ 
دامک نیا  دیهد . رارق  عضوم  يور  ياهچراپ  اب  ای  دینابسچب  درد  تمسق  يور  ظیلغ  ياهدام  تروص  هب  طولخم و  ار  داوم  فرـصم : هقیرط 

. دهدیم نیکست  ار  جازم  یمرگ  زا  یشان  ياهدردرس 

سوطع - 

هراشا

. دوشیم قالطا  روآهسطع  ياههیفنا  اهوراد و  هب 
. مرگ زینشگ 20  مخت  مرگ ، هشفنب 20  مرگ ،  2 شدنک 5 /

. دیمدب ینیب  رد  رابکی  یبش  دینک و  طولخم  مه  اب  هدرک و  ردوپ  ار  اهوراد 

رگید سوطع  - 

. مرگ  2 لفلفراد 5 / مرگ ، زینشگ 20  مخت  مرگ ، هشفنب 20  مرگ ،  2 شدنک 5 /
لبق  هخسن  دننام  فرصم : هقیرط 

36 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

دامض - 

. مزال رادقم  هب  هکرس  دحاو ،  0 كایرت 1 / لفوف ، دنمسلگ ، نیلدنص ، اثیمام ، فایش  هفرخ ، گرب 
. دیئامن دامض  درد  عضوم  رب  ظیلغ  تروصب  دیئامن و  جوزمم  هکرس  اب  هدرک و  ردوپ  ار  اهوراد  فرصم : هقیرط 

. تسا رثوم  جازم  یمرگ  زا  یشان  ياهدردرس  عفر  رد  دامض  نیا 

قوشن طوعس و  - 

« قوشن  » نآ هب  هک  دنتـسه  هدـش  ردوپ  کشخ و  تروصب  ای  اهوراد  نیا  دـنوشیم . هدیـشک  الاب  ینیب ، رد  هک  دوشیم  قالطا  ییاهوراد  هب 
. دوشیم قالطا  طوعس »  » مان نآ  هب  هک  عیام  تروصب  ای  دوشیم و  هتفگ 
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( ناجازممرگ دردرس  عفر  تهج  : ) طوعس - 
. هدیئازرتخد نز  ریش  رفولین ، نغور  وهاک ، گرب  بآ 

. دیشکب ینیب  رد  هدرک و  طولخم  يواسم  رادقم  هب  فرصم : هقیرط 
. یفاک هزادنا  هب  رفولین  نغور  مرگ ، نارفعز 1  مرگ ،  1 روفاک 5 / مرگ ،  1 هتساشن 5 / مرگ ، ریشابط 6  رگید : طوعس  - 

. دیشکب ینیب  رد  طولخم و  رفولین  نغور  اب  ار  نآ  زا  يرادقم  دینک . ردوپ  ار  همه  فرصم : هقیرط 

: مومش

. دنوشیم هدیئوب  هدش و  هتفرگ  ینیب  ریز  کشخ ، رت و  تروصب  هک  دوشیم  هتفگ  ییاهوراد  هب 

هکرس بالگ و  کشخ ، زینشگ  دیفس ، لدنص 

. دیئوبب هتفرگ و  ینیب  ریز  ابترم  دیئامن  طولخم  بالگ  هکرس و  یمک  اب  هدرک و  ردوپ  يواسم  تبسن  هب  ار  زینشگ  لدنص و  يرادقم 

: هیوشاپ - 

. ناکتسا کی  مادکره  زا  مدنگ  سوبس  یمتخ ، هشفنب ، لگ 
اهدردرس رثکا  رد  وراد  نیا  دینک . هیوشاپ  نیئاپ  هب  وناز  زا  دوش . راخب  نآ  زا  یمین  ات  دیناشوجب  بآ  يرادقم  اب  ار  اهوراد  فرصم : هقیرط 

تسا  رثوم  یلک  روطهب 
37 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. يوارفص مرگ  ياهدردرس  رد  اصوصخم 
هب يزابخ  کلملا و  لیکلا  هنوباب ، اب  هیوشاپ  دینادرگب  رگید  تمـس  هب  ار  تروص  یلو  دـیراذگب  بآ  رد  ار  اهتـسد  هیوشاپ  ماگنه  رکذـت :

. تسا دیفم  دردرس  يارب  زین  مه  اب  ای  ییاهنت 

: هنقح - 

نیب زا  زین  ار  هدور  ياـهلگنا  اـهمرک و  انمـض  دروآیم . مهارف  ار  يوارفـص  دردرـس  دوبهب  هنیمز  هدرک و  كاـپ  هدور  زا  ار  ارفـص  شزوس 
. دربیم

، ددع ناتـسپهس 20  ددع ، راـنا 20  مرگ ، یکم 45  يانس  ناکتـسا ، وج 1  سوبس  ناکتـسا ، یمتخ 1  ناکتـسا ، رفولین 1  ناکتـسا  هشفنب 1 
. مرگ ودک 30  نغور  مرگ ، ربنشرایخ 20  زغم  مرگ ، سولف 20  زغم  مرگ ، نیبجنرت 20 

. دوش لامعتسا  هنقح  روتسد  قبط 

: رانا قیوس  - 
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. دینک فرصم  مرن  ردوپ  تروصب  دیبوکب و  سپس  دیئامن و  نایرب  یمک  ار  نآ  هدرک  کشخ  باتفآ  رد  ار  رانا  ياههناد 
کشخ درس و  نآ  جازم  دشابیم ، يوارفـص  ياهلاهـسا  اصوصخ  لاهـسا ، دض  هدوب و  روآاهتـشا  هدعم و  يوقم  ارفـص ، نکـسم  وراد  نیا 

. تسا

: نیریش بیس  قیوس  - 

. دیروآرد ردوپ  تروصب  هدرک و  نایرب  یکدنا  سپس  دیئامن . کشخ  هدرک و  زیمت  هدنک ، تسوپ  ار  بیس 
. دراد کشخ  یجازم  تسا و  دبک  يوقم  دربیم . نیب  زا  ار  يوارفص  غارفتسا  ارفص و  هبلغ  تسا و  لاهسا ) دض   ) ضباق وراد  نیا 

: سدع قیوس  - 

نیکـست ار  ناجیه  كاپ و  ار  هدعم  دناشنیم ، ورف  ار  ارفـص  توق و  ار  هدـعم  عفر و  ار  یگنـشت  سدـع  قیوس  دـناهدومرف : ع )  ) قداص ماما 
. دوشیم هیهت  یلبق  ياهقیوس  دننام  تسا . درد  داتفه  يافش  نآ  رد  هداد و 

38 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

: جرتا تبرش  - 

فرصم لباق  مرگ  هنازور 22  تسا و  کشخ  درـس و  شجازم  دـیآ ، ماوق  هب  اـت  دـیناشوجب  دـنق  شدوخ  نزومه  اـب  هتفرگ و  ار  جرتا  بآ 
. تسا

: نیلم رانا  تبرش  - 

. یفاک هزادنا  هب  بالگ  ولیک ، دنق 3  مرگ ، هدیئاس 3  نارفعز  مرگ ، هدومحم 14  مرگ ،  7 دبرت 5 / ولیک ، شرت 3  رانا 
39 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

یمغلب ياهدردرس  مود : لصف 

هراشا

41 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

یمغلب ياهدردرس 

هراشا
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یتسـس رـس ، ینیگنـس  ندـب : رد  طلخ  نیا  هبلغ  تمالع  دـنیآیم  دوجوب  مغلب  طلخ  هبلغ  زا  هک  دنتـسه  ییاهدردرـس  یمغلب ، ياـهدردرس 
مضه هدعم ، يدرس  خفن ، مغلب ، غارفتسا  عوهت ، هاگ  نابز و  حطس  گنر  يدیفس  رایـسب ، تلاسک  باوخ ، شیازفا  قازب ، دایدزا  تالـضع ،

اب هدش و  هتخپ  دساف  طلخ  ات  دـماجنایم  لوط  هب  زور  لقا 9  دح  ندب  رد  مغلب  جضن  دشابیم . دح  زا  شیب  يامرـس  ساسحا  اذغ و  ندـشن 
جـضن نآ  ندـش  نمزم  ندـب و  يافرژ  رد  طالخا  ذوفن  اب  یمغلب و  نمزم  ياهیرامیب  رد  دوش . هدـنار  ندـب  زا  مغلب  طلخ  بسانم  تالهـسم 
رایـسب یمغلب  ياهیرامیب  ناـمرد  رد  هتکن  نیا  هب  هجوت  دـماجنایب . لوط  هب  زور  زا 9  رتـشیب  تسا  نکمم  ندـب  زا  نآ  لـماک  جورخ  مغلب و 

. درادن دوجو  مغلب  طلخ  يوضع  چیه  رد  هک  دوش  نامگ  مغلب  دض  ياهوراد  فرصم  زور  اب 9  تسا  نکمم  هک  ارچ  تسا ، تیمها  زئاح 
یبناج ياهوراد  هب  همادا  رد  نآ و  هب  طوبرم  تالهسم  نآ  یپ  رد  سپس  مغلب و  جضنم  ای  هدنزپ  ياههخـسن  رکذ  هب  ادتبا  زین  شخب  نیا  رد 

. میبایب یمغلب  ياهدردرس  جالع  يارب  یهار  میناوتب  ات  میزادرپیم  یمغلب  دردرس  نکسم  و 

مغلب ياهلهسم  اهجضنم و  فلا -

هراشا

، شمشک ریجنا ، هلمآ ، هلیلب ، خرـس ، لگ  نایبنیریـش ، هیوبجنرداب ، نایداب ، نوسینا ، زا : دنترابع  یلک  روطهب  مغلب  هدنزپ )  ) جضنم ياهوراد 
رارق هدافتـسا  دروـم  ییاـهنت  هب  هاـگ  رگیدـکی و  اـب  بیکرت  تروـصب  ـالومعم  هـک  هدوـمحم و ...  جیافـسب ، نیبـجنرت ، لـسع ، شوایـسرپ ،

روطهب طلخ  عفد  نتخپ و  راک  هک  دنوریم  راک  هب  طوبرم  ياهلهـسم  یهارمه  هب  مغلب  جضنم  ياهوراد  زین  طیارـش  یـضعب  رد  دـنریگیم .
. دمآ دهاوخ  همادا  رد  زین  اههخسن  هنوگنیا  حرش  دریذپیم ، تروص  نامزمه 

( عوقن تروصب   ) مغلب جضنم  هخسن 

هراشا

مرگ  یلسع 50  دنق  لگ  مرگ ، کشخ 25  ریجنا  مرگ ، هیوبجنرداب 10  مرگ ، نایداب 10 
42 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

مرگ مین  هدرک و  لح  وراد  بآ  رد  ار  دـنق  دـینک  فاص  دوش . راخب  نآ  زا  یمین  اـت  دـیناشوجب  بآ  ناویل  اب 3  ار  اهوراد  فرصم : روتـسد 
. تسا زور  کی  فرصم  يارب  رادقم  نیا  دیئامن . لیم 

: یلسعدنق لگ 

. یفاک هزادنا  هب  بالگ  ولیک ، لسع 3  ولیک ،  1 هزات 5 / خرس  لگ 
باتفآ ترواـجم  رد  زور  تدـمب 40  هدرک و  هفاضا  بالگ  يرادـقم  دـیئامن . طولخم  لسع  اب  دـیبوکب و  ار  هزات  خرـس  لگ  تخاس : زرط 
میالم هلعش  اب  بالگ  يرادقم  لسع و  اب  ار  خرـس  لگ  ردوپ  يرادقم  هکنیا  ای  دیرب . راکب  اهوراد  رد  ای  ییاهنت  هب  نآ  زا  سپ  دیهد و  رارق 

. دیئامن هدافتسا  سپس  دیآ و  ماوق  ات  دیناشوجب 

مغلب رگید  جضنم  هخسن  - 
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خرس لگ  مرگ ، درز 15  ریجنا  مرگ ، یعاکش 6  مرگ ، نایبنیریش 9  ردوپ  مرگ ، نوسینا 9  مرگ ، بوکمین 6  نایداب  ددع ، یقنم 12  زیوم 
. مرگ دنق 15  لگ  مرگ ،  9

زا یمین  ای  همه  زور  کی  رد  دینک و  دراو  ار  دنق  لگ  سپس  دوش ، راخب  یمین  ات  دیناشوجب  بآ  هساک  کی  رد  ار  اهوراد  فرصم : روتسد 
. دینک لیم  اجکی  ار  نآ 

یبوخ جضنم  هک  تسا  بآدوخن  وراد ، نیا  هارمه  بسانم  ياذـغ  دـناهدرک . هفاضا  قوف  يوراد  هب  ار  نیبجنکـس  مرگ  ءابطا 25  زا  یضعب 
. دشابیم مغلب  يارب 

. تسا رتبسانم  لفوف  هریز و  کمن ، ماداب ، نغور  زایپ و  یمک  اب  هارمه  بآدوخن  نتخپ 

: ربکا لفیرطا  - 

. تسا رثوم  زین  طلخ  نیا  عفد  رد  نامزمه  روط  هب  مغلب ، جضن  رب  هوالع  وراد  نیا 
ءاخرتسا يدرس و  عفاد  تسا . فرـصم  لباق  زور  زا 40  دـعب  تسا و  هجرد   1 رد 5 / کـشخ  مود و  هجرد  رخآ  رد  مرگ  وراد  نـیا  جازم 

. تسا هدافتسا  لباق  زین  هاب  هوق  فعض  یفخم و  ریساوب  نامرد  رد  تسا . هدعم 
لقاقش 1 ءزج ، جرطیش 1  ءزج ، نادیزوب 1  ءزج ، لیفجنز 1  ءزج ، لفلفراد 3  ءزج ، لفلف 3  ءزج ، هلمآ 3  ءزج ، هلیلب 3  ءزج ، هایس 3  هلیله 
. ءزج درزربط 2  رکش  ءزج ، هدنکتسوپ 2  دجنک  ءزج ، لقلقلا 2  بح  ءزج ، ریفاصعلا 2  ناسل  ءزج ، خرس 1  يردوت  ءزج ، هسابسب 1  ءزج ،

ات دینک  طولخم  لسع  اب  دینک و  کلا  هدرک و  ردوپ  ار  اهوراد  فرصم : روتسد 
43 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دیئامن لیم  مرگ  دودح 12  هنازور  دیآرد ، نوجعم  تروصب 

: ریبک لفیرطا  - 

تیوقت ار  یسنج  يورین  هناثم و  نآ  رب  هوالع  دربیم . نیب  زا  ار  شراوگ  هاگتسد  هدعم و  یجازمدرس  هدش و  هدعم  تیوقت  ببـس  وراد  نیا 
. دشابیم دیفم  زین  ریساوب  يارب  تسا و  نکشداب  دنکیم . کمک  اذغ  مضه  هب  هدرک و 

، ءزج مین  خرس  يردوت  ءزج ، لقاقش 1  ءزج ، جرطیش 1  ءزج ، هسابسب 1  ءزج ، نادیزوب 1  ءزج ، هلمآ 1  ءزج ، هلیلب 1  ءزج ، یلباک 1  هلیله 
رادـقم هب  لسع  مزال ، رادـقم  هب  واگ  نغور  ءزج ، مین  ریفاـصعلا  ناـسل  ءزج ، مین  دیفـس  نمهب  ءزج ، مین  خرـس  نمهب  ءزج ، درز 1  يردوت 

. مزال
. دـیآرد نوجعم  تروصب  ات  دـیئامن  هفاضا  لسع  يرادـقم  سپـس  دـینک ، برچ  واگ  نغور  اـب  هدرک و  ردوپ  ار  اـهوراد  فرـصم : روتـسد 

. دیئامن لیم  زور  رد  مرگ  ات 12  مرگ  ادودح 10 

: رصتخم لفیرطا  - 

هراشا

. تسا رثوم  ریساوب  نامرد  رد  هدرک و  لیهست  ار  مضه  دنکیم  تیوقت  ار  هدعم  هدرب و  نیب  زا  ار  هدعم  مغلب )  ) بوطرم طالخا  وراد  نیا 
. دشابیم لاس  ات 2  نآ  فرصم  خیرات  تسا و  فرصم  لباق  تخاس  زا  سپ  زور  لهچ 

. يواسم رادقم  هب  کیره  زا  هدنکتسوپ ، دجنک  لیفجنز ، هلمآ ، هلیلب ، یلباک ، هلیله  هایس ، هلیله  درز ، هلیله  هتسوپ 
تروصب ات  دیئامن  طولخم  هتفرگ  فک  لسع  يرادقم  اب  هدرک و  برچ  واگ  نغور  اب  دیبوکب و  مه  زا  يادج  ار  اهوراد  فرـصم : روتـسد 
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. دینک لیم  مرگ   12 هنازور 10 - دیآرد ، نوجعم 

: رگید لفیرطا  - 

کـشخ مرگ و  وراد  نیا  جازم  دنکیم . كاپ  ارفـص  مغلب و  زا  ار  هدعم  مرن و  ار  عبط  هک  دـمآ  دـهاوخ  ریز  رد  لفیرطا  زا  رگید  عون  حرش 
. دنامیم ملاس  لاس  ات 2  تسا و  هدافتسا  لباق  تخاس  لوا  زور  زا  تسا . مود  هجرد  رخآ  رد 

دیفس دبرت  مرگ ، خرس 15  لگ  مرگ ، سوسلا 15  لصا  مرگ ، هلمآ 30  مرگ ، هلیلب 30  مرگ ، یلباک 30  هلیله  مرگ ، درز 30  هلیله  تسوپ 
جرتهاش 6 مرگ ، جرطیش 9  مرگ ، لیفجنز 9  مرگ ،  60

44 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. یفاک هزادنا  هب  یفصم  لسع  مرگ ،

. دشابیم زور  رد  مرگ  ات 15  فرصم  نازیم  دیئامن . طولخم  لسع  اب  دینک و  کلا  هدرک و  ردوپ  ار  اهوراد  فرصم : روتسد 

: نوقیخمطصلا بح 

1 لظنحلا 5 / محـش  مرگ ، درز 75  هلیله  تسوـپ  مرگ ،  1 جیافسب 5 / مرگ ،  1 لـینا 5 / بح  مرگ ،  1 يرطوقـس 5 / ربص  مرگ ،  1 دبرت 5 /
. یفاک هزادنا  هب  نایداب  ای  سفرک  بآ  مرگ ، ارقیف 3  جرایا  مرگ ،  1 نوقیراغ 5 / مرگ ،

ای سفرک  بآ  اب  ار  اهوراد  مامت  دـینک . هفاـضا  هدـیبوک و  ار  ارقیف  جراـیا  نوقیراـغ و  سپـس  دـیزپب ، بآ  اـب  ار  اـهوراد  فرـصم : روتـسد 
. دینک کشخ  دیروآرد و  يدوخن  کی  ياهبح  تروص  هب  دیزاسب و  يریمخ  هدرک ، سیخ  نایداب  هدناشوج  هدشفاص 

. دیئامن لیم  جازم  بسانت  هب  هنازور 

: ارقیف جرایا 

بیکرت رد  وراد  کی  ناونع  هب  زین  قوف  هخـسن  دـننام  ییاههخـسن  رد  دـنکیم  جراخ  ندـب  زا  ار  مغلب  ییاهنت  هب  هکنآ  رب  هوـالع  وراد  نیا 
. دریگیم رارق  هدافتسا  دروم 

مرگ  مادکره 5  زا  یکطصم  ینیچراد و  هخیلس ، نوراسا ، ناسلب ، دوع  ناسلب ، بح  لبنس ، نارفعز ،
. دینک يرادهگن  کنخ  ياج  هشیش و  رد  دینک و  کلا  دیبوکب و  درز  ربص  لاقثم   8 اب 16 - ار  همه  فرصم : روتسد 

: ایاقوق بح 

. تسا يواسم  ءازجا  لظنحلا ، محش  یکطصم ، نیطنسفا ، هراصع  يرطوقس ، ربص 
. دیئامن لیم  يدوبهب  ات  جازم و  بسانت  هب  دیزاسب . بح  سفرک  ای  نایداب  بآ  اب  دینک و  کلا  دیبوکب و  ار  اهوراد  فرصم : روتسد 

: جرایا بح 

هراشا

. یفاک هزادنا  هب  سفرک  بآ  مرگ ، يدنه 6  حلم  مرگ ، درز 12  هلیله  تسوپ  مرگ ، ارقیف 18  جرایا 
. دیزاسب بح  جوزمم و  سفرک  بآ  اب  هدرک و  ردوپ  ار  اهوراد  فرصم : روتسد 
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: رگید جرایا  بح 

لظنحلا  محش  مرگ ، هدومحم 1  مرگ ،  1 يدنه 5 / حلم  مرگ ، ارقیف 18  جرایا  مرگ ، دیفس 3  دبرت 
45 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. مرگ  1 / 5
. دیزاسب بح  طولخم و  سفرک  بآ  اب  دینک و  ردوپ  ار  داوم  همه  فرصم : روتسد 
: دینک هجوت  دردرس  عفد  مغلب و  جارخا  يارب  اههدنراوگ  ای  شراوج  لومرف  هب  لاح 

: شراوج

یفاک  رادقم  هب  هدش  فاص  لسع  مرگ ، ینمرا 18  هروب  مرگ ، مطرق 36  بح  مرگ ، یمور 36  نایداب  يدادعت ، درز  ریجنا 
. دیزیمایب لسع  اب  طولخم و  نآ  اب  ار  ینمرا  هروب  مطرق و  بح  دوش . تسدکی  مرن و  اولح  دننام  ات  دیبوکب  رایسب  ار  ریجنا  فرصم : روتـسد 

. تسا زور  رد  مرگ  ات 21  وراد  فرصم  نازیم 

: هبابسب هدنراوگ  ای  شراوج 

، راـبک هلقاـق  راغـص ، هلقاـق  هفرخ ، هسابـسب ، دـشابیم  يوق  نکـشداب  مضه و  ءوس  هدـننکنامرد  هدـعم و  يدرـس  مغلب و  عفاد  شراوج  نیا 
. فاص لسع  لفنرق ، لفلف ، نوراسا ، ینیچراد ، لیفجنز ،

. دیئامن جوزمم  لسع  اب  دینک و  ردوپ  دیفس  دنق  مرگ  اب 60  مرگ  وراد 15  ره  زا  فرصم : روتسد 

: هریز هدنراوگ  ای  شراوج 

. مرگ ینمرا 30  هروب  مرگ ، کشخ 90  بادس  مرگ ، لفلف 90  مرگ ، لیفجنز 90  مرگ ، ینامرک 300  هریز 
زا مغلب  طلخ  جورخ  ات  اهوراد  فرـصم  نامز  دیئامن  جوزمم  لسع  اهوراد  ربارب  هس  اب  دـینک و  کلا  دـیبوکب و  ار  هیودا  فرـصم : روتـسد 

. تسا ندب 

: رگید هریز  هدنراوگ 

. یفاک هزادنا  هب  لسع  مرگ ، ینمرا 225  هروب  ولیک ،  1 لیفجنز 5 / ولیک ،  1 لفلف 5 / ولیک ، هایس 3  ینامرک  هریز 
. دیئامن جوزمم  لسع  اب  هدرک و  ردوپ  فرصم : روتسد 

: یلفالف هدنراوگ 

. دیامنیم عفر  ار  درس  یمغلب و  ياهدردرس  یمغلب و  ياهبت  تسا و  نکشداب  مغلب و  دیدش و  دردرس  عفاد  ریز  يوراد 
46 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

، مرگ لیفجنز 3  مرگ ،  12 له )  ) امامح مرگ ، بیطلا 12  لبنس  مرگ ،  7 ناسلب 5 / دوع  لاقثم ،  22 دیفس 5 / لفلف  لاقثم ،  22 هایس 5 / لفلف 
. هیودا نزو  لک  ربارب  هدش 3  فاص  لسع  مرگ ، نسار 3  مرگ ، نوراسا 3  مرگ ، هخیلس 3  مرگ ، یمور 3  نویلاسیس 

. تسا مرگهمین  بآ  اب  مرگ  هنازور 9  وراد  فرصم  رادقم  دینک . طولخم  لسع  اب  دینک و  ردوپ  ار  اهوراد  فرصم : روتسد 

افش کیپ  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 259 

http://www.ghaemiyeh.com


یمغلب دردرس  ياهوراد  ریاس  ب -

: اههنقح

هراشا

هتفگ تسا . طارقب  ملع  نیا  عضاو  دـننکیم . قـیرزت  ربد  لـبق و  هار  زا  یـصوصخم  تـالآ  اـب  هک  یندـناشوج  دنتـسه  ییاـهوراد  اـههنقح 
دید ار  یغرم  هاگان  تفاییمن . جالع  هجو  چیه  هب  درکیم  یعـس  هچره  دوب . هتخادرپ  يرامیب  جـنلوق  هجلاعم  هب  یتشک  رد  يزور  دوشیم 
دوخ ناشکناشک  سپ  دچیپیم . دوخ  هب  درد  تدش  زا  هداتفا و  نیمز  رب  ایرد  رانک  رد  هدش  دـیدش  التما  راچد  هدروخ و  رایـسب  یهام  هک 

کبـس يراج و  شمکـش  تعاس  کـی  زا  دـعب  دومن . ورف  دوخ  ربد  رد  هدرک و  رپ  اـیرد  بآ  زا  ار  دوخ  راـقنم  دـیناسر ، اـیرد  راـنک  هب  ار 
. درک یهام  ندروخ  هب  عوجر  زاب  دیدرگ و 

رتریلد جـیردتب  سپـس  تفای . تحـص  يو  رامیب  درک و  هنقح  ایرد  بآ  نامه  هب  ار  ضیرم  هاگنآ  دومن . بجعت  رایـسب  هعقاو  نیا  زا  طارقب 
هراشا نآ  هب  تسین  دـب  دـناهدرک  ناونع  ییاهررـض  عفانم و  هنقح  يارب  یمیدـق  بتک  رد  درک . هفاضا  هنقح  هب  فلتخم  ياهوراد  تشگ و 

. مینک

: نآ راضم  هنقح و  عفانم 

ندرک هنقح  اب  ناوتیم  ار  ماسرس  عرص و  هتکس و  نوچ  یغامد  ضارما  نامرد  جنلوق و  ياهدرد  نیکـست  اهیگدولآ و  تالوضف و  جارخا 
زا هک  یناسک  يارب  لاح  نیع  رد  تسا . ریذـپناکما  هنقح  اب  رگید  ضارما  زا  يرایـسب  زغم و  رد  سامآ  ای  رـس  ياهمخز  مایتلا  داد . ماـجنا 

نوـچ زین  رگید  ضارما  زا  يرایـسب  ناـمرد  رد  دوریم . راـک  هـب  دـنناوتان  وراد  غارفتــسا  هدـعم و  فعــض  رطاـخ  هـب  تالهــسم  ندروـخ 
. تسین هنقح  نوچ  ياهجلاعم  چیه  دردرس  مشچ و  درد  ایلوخیلام و  هناثم و ...  هیلک و  ياهيرامیب 

مک  رادقم  دوشیم . يروک  دبک و  فعض  ثعاب  هنقح  لامعتسا  ترثک  لباقم  رد 
47 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

راچد ار  رامیب  وراد  دایز  ترارح  دوشیم . يرارقیب  خفن و  یتسـس و  بجوم  نآ  دـح  زا  شیب  رادـقم  دـسریمن و  رظن  دروم  عضوم  هب  نآ 
دنکیم هدولآ  ار  هدور  وراد  تظلغ  دوشیم  جازم  تباجا  مدع  اههدور و  رد  داب  عمجت  ثعاب  وراد  يدرس  دنکیم و  ینوخ  لاهسا  شغ و 

. دشاب لدتعم  دیاب  هنقح  نیاربانب  دهدیم . رازآ  ار  هناثم  و 

: هنقح لامعتسا  هوحن 

هب ضیرم  هک  تسا  نآ  ندرک  هنقح  يارب  تلاح  نیرتهب  دشاب و  یلاخ  دیابن  رامیب  هدعم  تسا . توافتم  رامیب  ره  يارب  هنقح  لامعتسا  زرط 
هدنهدتنیل میالم و  هنقح  ادتبا  دیاب  اهدردرـس  یغامد و  ضارما  رد  دـهد . رارق  مرن  شلاب  يور  ار  هنیـس  رـس و  هدرک و  تشپ  هدـننکهنقح 

. دنیامن هدافتسا  لهسم  يوق و  هنقح  زا  سپس  دشاب 
: دشابیم ریز  حرش  هب  اهنآ  هیهت  يارب  مزال  ياهوراد  اههنقح و  روتسد 
یمغلب  ياهدردرس  یمغلب و  ضارما  نامرد  فرصم : دراوم  هنقح : - 1

. مرگ ریجنا 54  دیب  نغور  ریس ، بآ 15  ناکتسا ، کی  مادکره  زا  هلیلبنش )  ) هبلح لظنحلا ، محش 
. دربیم نیب  زا  ار  عرص  جلاف و  هتکس و  درس و  ضارما  یمغلب ، دردرس  رب  هوالع  رگید : هنقح  - 2
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هرهز مرگ ، نیبجنکس 6  مرگ ، ینمرا 6  هروب  ناکتـسا ، کی  مادکره  زا  بادس  هبلح ، نادجنا ، دیوش ، کیراب ، نویروطنق  لظنحلا ، محش 
. رتیل بآ 3  مرگ ، لسع 30  مرگ ، خلت 30  ماداب  نغور  مرگ ، واگ 6 

نآ رد  ار  واگ  هرهز  هروب و  دـینک . فاص  دوش ، راخب  یمین  ات  دـیناشوجب  بآ  رد  واگ  هرهز  هروب و  زا  ریغ  هب  ار  اـهوراد  فرـصم : روتـسد 
. دیئامن هنقح  دینک و  لح 

. نکشداب ناونع  هب  درس و  ياهدردرس  یمغلب ، جنلوق  فرصم : دراوم  رگید : هنقح  - 3
. مرگ هنوباب 30  نغور  مرگ ، ینمرا 150  هروب  مرگ ، مادکره 15  زا  دنپسا  دیوش ، مخت  سفرک ، مخت  نوسینا ، نایداب ،

. دینک هنقح  دیزیمآرد و  نآ  اب  ار  نغور  دینک و  لح  بآ  نیا  رد  ار  هروب  دینک و  فاص  دیزپب و  بآ  رد  ار  اهوراد  فرصم : روتسد 
جازم و تبوطر  عفر  یمغلب و  ياهدردرس  فرصم : دراوم  رگید . هنقح  - 4

48 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. هدور ياهمرک  لگنا و  نامرد 

60 هماکبآ 6 ] مرگ ، لسع 30  مرگ ، نوتیز 30  نغور  مرگ ، بآ 680  مرگ ، مادکره 30  زا  نیطنـسفا ، قیقد ، نویروطنق  لظنحلا ، محش 
. مرگ  1 کمن 5 / مرگ ،

هب دـینک و  لح  نآ  رد  ار  کمن  لسع و  نغور و  دـینک و  فاص  دوش ، راخب  نآ  زا  یمین  ات  دـیناشوجب  بآ  اب  ار  اهوراد  فرـصم : روتـسد 
. دینک هنقح  لومعم  نازیم 

( قاشنتسا  ) طوعس

تاعیام ای  نغور  اب  هک  یکشخ  هیودا  ای  دسرب  غامد  هب  ات  دنشکب  ینیب  هب  هک  عیام  لایس و  هچره  يانعم  هب  نوکس و  نیع و  نیـس و  حتف  هب 
. دیشک ینیب  هب  ار  نآ  ناوتب  دشاب و  يراج  هک  يروط  هب  ددرگ  هتخیمآ  رگید 

: طوعس - 

هراشا

: دربیم نیب  زا  يدایز  رایسب  دح  ات  ار  یمغلب  دردرس 
بآ مرگ ، کـی  کـشم  مرگ ،  1 شدـنک 5 / مرگ ، هس  مادـکره  زا  لفلف ، رتعـص ، رتسدـیب ، دـنج  ضـضح ، ردـنک ، فاـصرم ، درز ، ربص 

. کشخ شوجنزرم  هدناشوج  بآ  ای  هزات  شوجنزرم 
. دینک طوعس  روتسد  قبط 

رگید طوعس  - 

. نوفیرف نوفیرخ ، رتسیبدنج ، ییایموم ،
. دیشکب ینیب  رد  دینک و  لح  قبنز  نغور  رد  ار  اهوراد 

رگید طوعس  - 

: دهدیم نیکست  تعرس  هب  ار  یمغلب  دردرس  هک 
. دینک طوعس  روتسد  قبط  يرادقم ، نانز  ریش  مرگ ، خرس 1  هروب  مرگ ، هس  مادکره  زا  سوسلا  لصا  میرم : روخب 
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. دینک طوعس  روتسد  قبط  يرادقم ، نانز  ریش  مرگ ، خرس 1  هروب  مرگ ، هس  مادکره  زا  سوسلا  لصا  میرم : روخب 
49 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

رگید طوعس  - 

خلت ماداب  نغور  يرادـقم ، نسوس  نغور  يرادـقم ، شوجنزرم  بآ  مرگ ، رداشون 3  مرگ ، دبرت 3  مرگ ، شوجنزرم 6  مرگ ، زینوش 12 
. يرادقم

رگید طوعس  - 

. تسا رثوم  یمغلب  هقیقش  ياهدرد  نیکست  رد 
. يرادقم مادکره  زا  شوجنزرم ، بآ  ولآدرز ، هتسه  زغم  نغور  خلت ، ماداب  نغور 

رگید طوعس  - 

. دربیم نیب  زا  دشاب  هنهک  دنچره  ار  هقیقش  درد 
. واگ نغور  يرادقم  اب  ءزج  کی  مادکره  زا  تابن ، احرقرقاع ، لیبجنز ، لفلف ، نارفعز ،

رگید طوعس  - 

: دربیم نیب  زا  ار  لافطا  دردرس 
نز ریـش  يرادـقم  ماداـب و  هشفنب  نـغور  اـب  هـک  مرگ ،  1 نارفعز 5 / مرگ ،  1 رتعـص 5 / مرگ ، مادکره 3  زا  ردـنک ، ضـضح ، شدـنک ،

. دوش طوعس  دشاب ) هدروآ  ایند  هب  رتخد  دنزرف  هک  ینز  ریش   ) هدیئازرتخد

: هنشا نغور  - 

. تسا دیفم  درس  ياهیرامیب  همه  ندرب  نیب  زا  يارب 
دروم نغور  مزال ، رادقم  هب  بارـش  مرگ ، یکطصم 60  مرگ ، ناـسلب 60  بح  مرگ ، هریزلا 30  بـصق  مرگ ، رطق 30  لاقثم ،  22 هنشا 5 /

. مرگولیک کی  دودح 
. دنامب نغور  دورب و  بارش  ات  دیناشوجب  ردقنآ  دروم  نغور  اب  دینک و  فاص  دنامب  زورهنابش  هس  ات  دینک  سیخ  بارش  رد  ار  اهوراد 

هنوباب نغور  - 

ندـب رب  نآ  ندـیلام  دـهدیم و  نیکـست  ار  اـهدرد  دـشاب ، هدـمآ  دوجوب  يدرـس  زا  هک  هقیقـش  ياـهدرد  نکـسم  تسا و  کـشخ  مرگ و 
. تسا روآقرع  احرقرقاع  اب  صوصخب 

طسق نغور  - 

. تسا دیفم  یمغلب  ياهدرد  عفر  رد  زین  نغور  نیا 
50 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

دـجنک 80 ای  نوتیز  نغور  لاقثم ، رتسدیب 2  دـنج  لاقثم ، نویفرف 3  لاقثم ، احرقرقاع 3  لاقثم ، لفلف 3  لاـقثم ، هخیلـس 4  لاقثم ، طسق 4 
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. لاقثم
دورب و بآ  ات  دیناشوجب  هدرک و  هفاضا  ار  نغور  دـینک  فاص  دوش  راخب  یمین  ات  دـیناشوجب  بآ  هلایپ  کی  رد  هدرک  بوکمین  ار  اهوراد 

. دنامب نغور 

بلعث نغور  - 

: دنکیم ظفح  امرس  زا  ار  اپ  تسد و  ندب و  دهدیم و  دوس  ار  درس  ياهدردرس 

نویفرف نغور  - 

، لاقثم مین  جزیوم  لاقثم ، مین  شدـنک  لاـقثم ، احرقرقاع 1  لاقثم ، رتسدیبدنج 1  لاقثم ، یهوک 2  هنوپ  لاـقثم ، طسق 2  لاـقثم ، نویفرف 2 
. لاقثم دجنک 7  ای  نوتیز  نغور 

حاسمت نغور  - 

: دنکیم لیاز  ار  هقیقش  دردرس  شوگ و  درد 
، شاـفخ شاخـشخ ، لـمرح ، لـظنح ، اـنح ، تیتـلح ، ءارـضخلا ، هـبح  لدرخ ، راـبک ،) ربونـصلا  بـح   ) هزوـقلچ اوـبزوج ، اـنایتنج ، نـغور 
، لدنص حیش ، قیاقش ، دیوش ، ریس ، جنیبکس ، سوردنس ، لبنس ، ناجنروس ، نسوس ، بادس ، قولخ ،)  ) نارفعز ناحیر ، هنمرد ، کنیچراد ،

. تسا یمغلب  ياهدرد  ضارما و  هدننکفرطرب  نطق ، لفنرق ، هضف ، نویفرف ،

دامض - 

هراشا

. تسا رثوم  یمغلب  دردرس  ندومن  فرطرب  رد  زین  دامض  نیا 
. شوجنزرم راغ ، قرو  دیوش ، یکرت ، هنمرد  کلملا ، لیلکا  هنوباب ،

. دینک دامض  رس  رب  هدرک  ریمخ  بآ  اب  دینک و  کلا  هتفوک و  ار  هیودا  دیریگب : يواسم  مادکره  زا 

رگید دامض  - 

. دهدیم نیکست  ار  فلتخم  ياهدردرس 
. دینک دامض  رس  رب  ریمخ و  لصنع  هکرس  اب  دینک و  کلا  دیبوکب و  دیریگب و  يواسم  مادکره  زا  افوز ، هنوپ ،)  ) هندوپ رتعص ،

51 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

( یندیلام يوراد   ) الط - 

هراشا

هدوب و ظیلغ  دامـض  هک  تسا  نآ  دامـض  اب  الط  قرف  دوش . جوزمم  يراج  نغور  ای  تاعیام و  اب  هک  هدش ) کلا   ) هتخیب هتفوک و  ياهوراد 
ياهدردرـس رد  دـننکیم و  تکاس  ار  درد  هظحل  رد  نانآ  زا  یخرب  هدوب و  رثالا  عیرـس  اهدردرـس  رد  صوصخب  الط  دـشابیم . قیقر  الط 
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هدوب و رـضم  رایـسب  هک  ارچ  دوشن  هدافتـسا  ییاهنت  هب  كایرت  تاردـخم و  زا  اقلطم  هک  تسا  نآ  طرـش  الط  رد  دـنرثوم . رایـسب  زین  نمزم 
. دزادنا تکاله  هب  ار  صخش  یغامد  ياهیرامیب  زا  يرایسب  رد  تسا  نکمم  یتح 

. دربیم نیب  زا  ار  یمغلب  دردرس  هک  الط : - 

. مزال رادقم  هب  شوجنزرم  ای  سفرک  بآ  مرگ ، كایرت 1  مرگ ، مادکره 2  زا  نارفعز ، يدنه ، دوع  یبرع ، غمص  رتسدیبدنج ، نویفرف ،
. دیلامب رس  رب  سفرک  ای  شوجنزرم  بآ  اب  هدییاس و  مرن  ار  اهوراد 

: یمغلب دردرس  عفر  تهج  الط : - 

. مزال رادقم  هب  سفرک  بآ  يواسم و  رادقم  هب  مادکره  زا  اوبزوج  نویقرف ، درز ، ربص  رتسدیبدنج ، فاصرم ، شوجنزرم ، لیبجنز ،
(. دیلامب  ) دینک الط  رس  يور  جوزمم و  سفرک  بآ  اب  هتفوک و  ار  اهوراد 

: الط - 

. دهدیم نیکست  تعرس  هب  ار  یمغلب  دردرس 
. دینک الط  رس  يور  دیآرد  مهرم  تروصب  ات  هدرک  بیکرت  مه  اب  ار  نیمسای  نغور  هدییاس و  نویفرف  يرادقم 

هرغرغ - 

. تسا رثوم  یمغلب  ياهدردرس  ندرب  نیب  زا  رد  زین  وراد  نیا 
ار اهوراد  دیریگب  يواسم  مادـکره  زا  سفرک ، خـیب  اسریا ، رتعـص ، هنوپ ،)  ) هندوپ زینوش ، لیبجنز ، احرقرقاع ، لمرح ، جزیوم ، جو ، جرایا ،

. دییامن هرغرغ  طولخم و  نیبجنکس  اب  هدرک و  ردوپ 
52 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

مومش - 

هراشا

. تسا یشومارف  دض  تسا و  دیفم  ناشیرپ  یعیبط و  ریغ  ياهباوخ  ندرب  نیب  زا  یمغلب و  دردرس  عفر  رد 
طولخم و ردوپ  تروص  هب  بیس  بآ  يرادقم  اب  هک  مرگ  مادکره 3  زا  یهوک  هندوپ  هسابسب ، لفنرق ، شوجنزرم ، یکرت ، هنمرد  اوبزوج ،

. دنیوبب زاین  عقوم  رد 

رگید مومش  - 

ینیب ریز  اـبترم  هدـییاس و  ار  همه  يرادـقم ، مادـکره  زا  یهوک ، هندوـپ  تبـش ، نارفعز ، مرگ ، مادـکره 3  زا  شوجنزرم ، موصیق ، ندـال ،
. دییوبب هتفرگ و 

لوطن - 
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. دنکیم فرطرب  ار  درس  یمغلب و  دردرس 
. يرادقم مرگ  ریش  يواسم ، يرادقم  هب  فساجنرب ، رتعص ، شوجنزرم ، مامن ، کلملا ، لیلکا  هنوباب ،

53 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

يوادوس ياهدردرس  موس : لصف 

هراشا

55 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

يوادوس ياهدردرس 

هراشا

، بارطـضا لایخ ، رکف و  راسخر ، گنر  یگریت  ندب ، رب  طلخ  نیا  هبلغ  مئالع  دوشیم . ثداح  ندب  رب  ادوس  هبلغ  زا  يوادوس  ياهدردرس 
هدـعم هب  طلخ  نیا  دورو  ماگنه  رد  ناـبز  راـب  تسا . ندـب  رب  ادوس  طـلخ  هبلغ  مئـالع  ریاـس  طرفم و  يرغـال  هاـگ  مشچ ، يدیفـس  یگریت 

لقا 15 دح  ندب  رد  ادوس  جضن  تخادرپ . ندب  رد  ادوس  نتخپ )  ) جـضن هب  دـیاب  اهدردرـس  نیا  نامرد  يارب  لبق  دـننامه  تسا . گنرهریت 
ریذپکیکفت اهدردرـس  رگید  عاونا  زا  لاح  نیع  رد  تسا و  قوف  تامالع  اب  هارمه  هک  ار  ییاهدردرـس  نیاربانب  دـماجنایم . لوط  هب  زور 

نآ حرش  هک  تسا  نامرد  لمکم  نکسم  یعضوم و  ياهوراد  زا  هدافتـسا  دومن . نامرد  ادوس  لهـسم  اب  سپـس  جضنم و  اب  ادتبا  دیاب  تسا 
. دمآ دهاوخ  همادا  رد 

ادوس ياهجضنم  اهلهسم و  فلا -

هراشا

: ادوس هدنزپ  جضنم و  هخسن  - 
. مرگ نازیم 10  هب  مادک  ره  زا  سوسلا ، لصا  هنایزار ،)  ) نایداب ناشوایسرپ ، نابزواگ ، هیوبجنرداب ، سودوخوطسا ،

نیریـش دیفـس  دنق  اب  هدرک و  فاص  دنامب  يرطب  کی  ات  دـیناشوجب  بآ  يرطب  ود  رد  ار  همه  هدرک  بوکمین  ار  اهوراد  فرـصم : روتـسد 
. دبای همادا  دیاب  زور  ات 15  لقا  دح  وراد  فرصم  دینک . لیم  اتشان  حبص  مرگمین  دیئامن و 

: ادوس جضنم  رگید  هخسن  - 
. مرگ سوسلا 9  لصا  مرگ ، نایداب 6  مرگ ، شوایسرپ 6  مرگ ، سودوخوطسا 6  مرگ ، نابزواگ 6  مرگ ، بانع 10  مرگ ، ناتسپهس 10 
نیریـش نیبجنرت  ای  دـنق  اب  هدرک  فاـص  دـنامب . يرطب  کـی  اـت  دـیناشوجب  بآ  يرطب  ود  رد  هدرک و  بوکمین  ار  هیودا  فرـصم : روتـسد 

. دیئامن لیم  زور  ات 15  اتشان ، حبص  دیئامن .
56 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

: نبجلا ءام  - 
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دنمدوس يوادوس  ضارما  رثـکا  ناـمرد  رد  دـشابیم و  ادوس  ياهجـضنم  زا  رگید  یکی  نبجلا  ءاـم  تسا . رینپ  بآ  نبجلا ، ءاـم  رگید  ماـن 
. دیامنیم عفد  ار  ارفص  یخلت )  ) هرم هدوب و  زین  ادوس  لهسم  دوش  فرصم  نویمتفا  بآ  اب  هارمه  هچنانچ  تسا .

واگ ریش  تیاهن  رد  دنفسوگ و  ریش  ای  یلومعم و  زب  ریش  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا . مشچ  غاز  ای  قرزا  زب  ریش  نبجلا  ءام  يارب  ریش  نیرتهب 
هب یتدم  ریش  نتفرگ  زا  لبق  دشاب و  هتشذگ  شندییاز  زا  زور  لهچ  هک  دوش  هدافتسا  يزب  ریش  زا  رگا  تسا . هدافتـسا  لباق  هزیروتـساپ  ریغ 
رد نبجلا  ءام  دش ، دهاوخ  رتهب  بتارم  هب  وراد  تیفیک  دـنناروخب ، درـس  تالوقب  جانفـسا و  زینـشگ و  ینـساک و  هرتهاش و  وهاک و  ناویح 

. درک عفد  نآ  اب  ناوتیم  زین  ار  يوادوس  ریغ  طالخا  هتفای و  يرتشیب  توق  رگید  ياهوراد  اب  بیکرت 
دیرادرب و شتآ  زا  ندـناشوج  هقیقد  زا 20  سپ  ار  زب  ریش  ای  دنفسوگ  ریش  ای  هزیروتـساپ  ریغ  واگ  ریـش  ولیک  هس  فرـصم : هیهت و  روتـسد 
ار نآ  بآ  هتخیر  یناتک  هسیک  کی  رد  ار  همه  ریش ، ندیرب  زا  سپ  دینک . هفاضا  نآ  هب  هروغبآ  ای  ومیلبآ  ای  یگناخ  هکرـس  ولیک  کی 

. دینک لیم  مارآ  مارآ  ار  نآ  مرگ  زور 450  ره  زور ، ات 15  اتشان  حبص  دینک ، يرادهگن  درس  ياج  هشیش و  رد  دینک و  ادج  رینپ  زا 

: ادوس لهسم  - 

: دوش زیوجت  ادوس  لهسم  يوراد  ادوس  جضنم  زا  سپ 
. مرگ یکمانس 15  مرگ ، مادکره 12  زا  ینمرا ، لگ  هایس ، هلیله  درز ، هلیله  تسوپ  یلباک ، هلیله 

. دوش راخب  یمین  ات  دیناشوجب  نبجلا  ءام  ناویل  راهچ  رد  ار  اهوراد  فرصم : روتسد 
طالخا جورخ  ات  دـیاب  اهوراد  تسا . کشزپ  زیوجت  اب  نآ  فرـصم  رتشیب  رادـقم  دـینک . فرـصم  مرگ  ات 30  زور 21  ره  دـینک و  فاـص 

. دبای همادا  ندب  زا  يوادوس 

يوادوس دردرس  ياهوراد  ریاس  ب -

لوطن - 

. تسا دیفم  يوادوس  دردرس  نامرد  رد  ریز  لوطن  هخسن 
. مرگ مادکره 15  زا  لفنرق ، جزام ، نسوس ، هنوباب ، رفولین ، هشفنب ،

رب ار  دوخ  دیزیرب و  ندب  رس و  رب  دیناشوجب و  لوطن  روتسد  قبط  فرصم : روتسد 
57 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دیریگب نآ  راخب 

( یندناشوج  ) عوقن - 

. دزاسیم لیاز  ار  عرص  دهدیم و  توق  ار  هدعم  تسا و  دیفم  يوادوس  دردرس  نامرد  رد  ریز  هدناشوج  يوراد 
. مرگ يرطوقس 15  ربص  مرگ ، یکطصم 9  مرگ ، نویروطنق 9  مرگ ، نوراسا 15  مرگ ، نیطنسفا 30 

دینک فاص  مراهچ  زور  دیراذگب . باتفآ  رد  زور  هس  دـینک و  سیخ  مرگ  بآ  رتیل   1 رد 5 / هدرک و  بوکمین  ار  اهوراد  فرصم : روتسد 
. دیئامن لیم  نیریش  ماداب  نغور  اب  ار  نآ  مرگ  زور 120  ره  و 

، ادوس دض  صرق  جیافسب ، بارش  جیافسب ، تبرش  زیت ، ینومیتفا  نیبجنکس  ریبک ، يادوس  دض  هخـسن  لیبق  زا  ادوس  عفاد  رگید  ياههخـسن 
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اهنآ رکذ  زا  مالک  لیوطت  زا  يریگولج  يارب  هک  تسا  دوجوم  میدـق  ینامرد  هاـیگ  بتک  رد  رگید  هخـسن  اـههد  سودوخوطـسا و  ياـبرم 
. مینکیم يراددوخ 

59 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ینوخ ای  يومد  ياهدردرس  مراهچ : لصف 

هراشا

61 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ینوخ ای  يومد  ياهدردرس 

ندب هناگراهچ  طالخا  زا  یکی  هک  نوخ  طلخ  اهدردرس  هنوگنیا  رد  درب . مان  ینوخ )  ) يومد دردرس  زا  ناوتیم  اهدردرس  رگید  عاونا  زا 
تمالع دـیامنیم . ندـب  رد  طلخ  نیا  هبلغ  هب  طوبرم  ياـهیرامیب  رگید  يومد و  ياهدردرـس  داـجیا  هتفاـی و  هبلغ  طـالخا  رگید  رب  تسا ،

نابز یخرـس  رپ و  دنت و  ضبن  مشچ ، ینوخ  ياهگر  يزمرق  ینوخرپ و  تروص و  رـس و  باهتلا  یخرـس و  ندب  رب  طلخ  نیا  ندـش  بلاغ 
بط رد  ینامرد  نوخ  تشاد . دهاوخ  نآ  نامرد  رد  ییازـسب  ریثات  هک  دشابیم  نوخ  ندرک  مک  اهدردرـس  هنوگنیا  نامرد  نیرتهب  تسا .
داسف عفد  نوخ و  ندرک  مک  اب  هارمه  تسا . هدش  هیصوت  هدوب و  رسیم  ینامردولاز »  » و ندز » گر  ای  دصف  «، » تماجح  » قیرط هس  هب  یتنس 
لابند هب  ار  اهدردرس  نیا  لماک  جالع  نیلم  هدننکهیفصت و  ياهاذغ  اب  هارمه  طالخا  همه  عفر  دبک و  هدننکهیفصت  ياهوراد  اهگر ، زا  نآ 

سابلاک سیـسوس و  دننام  يرـضم  هیذغا  اهیندرکخرـس و  برچ ، نیگنـس و  ياهاذغ  ندروخ  زا  دیاب  نامرد  نمـض  رد  تشاد . دـهاوخ 
، نویروطنق ینـساک ، قرع  ینـساک و  مدآاباب ، هشیر  رانا ، تبرـش  کشرز ، بآ  تابکرم ، فرـصم  نآ ، هیپ  اب  راـنا  ندروخ  دوش . باـنتجا 

دراوم نیا  رد  هریغ  شرت و  ياهـشآ  نبجلا ، ءاـم  یهوک ، ياـچ  زبـس ، ياـچ  یکم ، ياـچ  يدـنه ، رمت  شرتوـمیل ، بآ  ماـخ ، سفرک  بآ 
. تسا بسانم 

ینامردنوخ

: تماجح - 1

لالز خرس و  كاپ و  یفاضا  حالما  یبرچ و  تظلغ ، یگدولآ ، زا  نوخ  هک  ینامز  ات  دینک  تماجح  ار  فتک  ود  نایم  رابکی  زور  ره 15 
یلاس لقا  دح  ضارما ، زا  هدنریگشیپ  شور  کی  ناونع  هب  رمع  رخآ  ات  ار  تماجح  ماجنا  نوخ  تیعضو  دوبهب  زا  سپ  ددرگ . تسدکی  و 

لماوع هب  تماجح  ماجنا  تاعفد  میظنت  دیهد . رارق  دوخ  راک  روتـسد  رد  هام  ره  طساوا  رد  رابکی  یهام  رثکا  دح  زییاپ و  راهب و  رد  راب   2
يددعتم 

62 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دراد یگتسب  اوه  بآ و  اذغ و  عون  اذغ ، فرص  نازیم  كرحت ، لیبق  زا 

( دصف  ) ینزگر - 2
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تروص اهنیا  زا  یعومجم  ای  نفاص و  ياهگر  تسد و  دعاس  رس و  طسو  ای  یناشیپ  يور  اهـشوگ ، تشپ  دناوتیم  دردرـس  يارب  ینزگر 
. تسا هدمآ  ینامردنوخ »  » ناونع تحت  هدنراگن  رگید  باتک  رد  دصف  اب  هطبار  رد  لماک  تاحیضوت  دریذپ .

ینامردولاز - 3

هراشا

ياههتخل تابوسر و  داـقعنا ، دـض  داوم  ندرک  دازآ  نوخ و  نتفرگ  اـب  ولاز  تسا . یناـمردنوخ  رد  ناـمرد  شور  نیرترثوم  یناـمردولاز 
: دینک ارجا  زور  تدم 15  هب  ار  ریز  یئوراد  میژر  ینامردولاز  ماجنا  زا  شیپ  دزاسیم . جراخ  هدرک و  لح  ار  ینوخ 

. دـیئامن فاص  هدرک و  لـح  شوج  بآ  ناویل   1 رد 5 / ار  نیبجنرت  يروخاذـغ  قشاق  رابره 3  اتشان  حبـص  زور  ات 15  نایم  رد  زور  کـی 
زج يزیچ  رهظ  ات  دینک . لیم  هناحبـص  ياج  هب  دـیزیرب و  دـیاهدرک  زیمت  لبق  زا  هک  ریـشکاخ  يروخاذـغ  قشاق  هس  يور  غاد  ار  نآ  سپس 

. دینکن لیم  قیقر  ینرف  توپمک و  بآ 
قـشاق هـس  يور  هدرک و  غاد  ندـناشوج ، هـقیقد  زا 20  سپ  ار  هزیروتـساپ  ریغ  واـگ  ریـش  ناوـیل   1 اـی 5 / هرتاـش  قرع  ناوـیل  ود  دـعب  زور 

راهن دینک . تیاعر  ار  لبق  زور  ییاذغ  میژر  رهظ  ات  دینک و  لیم  هناحبـص  ياج  هب  دیزیرب و  دیاهدرک  زیمت  لبق  زا  هک  ریـشکاخ  يروخاذغ 
. دیروخب اراخب  يولآ  اب  زینشگ  شآ  نایم  رد  زور  کی 

: زینشگ شآ  هیهت  زرط 

راخب يولآ  ياج  هب   ) اراخب يولآ  یبرچ و  نودب  غرم  ای  دنفـسوگ  هچیهام  جنرب ، یمک  سدع ، ردنغچ ، گرب  ای  جانفـسا  زینـشگ و  يزبس 
دیناوتیم دینک . لیم  زینـشگ  هتک  ماش  ياج  هب  اهبـش  درک ). هدافتـسا  نآ  لاثما  هچولآ و  شرت ، يولابلآ  شرت ، رانا  يدنه ، رمت  زا  ناوتیم 

دازآ رگید  ياهزیچ  هویم و  ندروخ  دعب  هب  رهظ  زا  دـینک . هفاضا  هروغبآ  ای  ومیلبآ  ینـشاچ  اب  زپبآ  غرم  ای  دنفـسوگ  تشوگ  ياهکت 
. تسا

: دشابیم ریز  حرش  هب  زور  تدم 15  رد  یلک  روطهب  ییاذغ  تازیهرپ 
63 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. مضهرید ياذغ  عون  ره  يدانق و  تاجینیریش  هچاپ ، هلک  سپیچ ، هماخ ، کفپ ، سابلاک ، سیسوس و  غرممخت ، یندرکخرس ، یبرچ ،
ددع تسد 10  ره  تشپ  دـعب  زور  دینابـسچب 20  شوگ  ره  تشپ  زیر  يولاز  ددـع  قوف 10  یئاذغ  یئوراد و  تاروتـسد  تیاعر  زا  دـعب 

. دیزادنایب طسوتم  يولاز 
. دیزادنایب تشرد  يولاز  ددع  اپ 10  ره  يور  رگید  زور  تشذگ 20  زا  سپ 

« ینامردنوخ  » ناونع اب  هدـنراگن  رگید  باتک  رد  فلتخم  ياهیرامیب  نامرد  رد  نآ  دـیاوف  ینامردولاز و  اب  هطبار  رد  لـصفم  تاحیـضوت 
[7 .] دنیامن بسک  ار  مزال  تاعالطا  نآ  هب  هعجارم  اب  دنناوتیم  نادنمهقالع  هک  تسا  هدمآ 

ص65 ج4 ؛  افش ؛  کیپ  هعومجم 
65 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هقیقش درد  ای  نرگیم  مجنپ : لصف 
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هراشا

67 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هقیقش درد  ای  نرگیم 

هراشا

هارمه نرگیم  دنهدیم . لیکشت  ار  نرگیم  هب  نایالتبم  بلغا  نانز  دنتـسه . التبم  نآ  هب  ایند  مدرم   1 هک 8 / تسا  يروهشم  دردرس  نرگیم 
دنق شهاک  رثا  رد  نرگیم  دـیدج ، تایرظن  قبط  دریگیم . لکـش  رگید  ضراوع  یبصع و  تالاح  زا  رثاتم  رـس و  ياههچیهام  مساپـسا  اـب 

لباقم رد  دوشیم . اهگر  ضابقنا  يویلک و  قوف  ددغ  زا  نیلانردآ  حشرت  ببس  هک  دیآیم  دوجوب  نیلوسنا  حشرت  نازیم  ندوب  الاب  نوخ و 
تاقافتا هلـسلس  نیا  دنتـسه . اهگر  طاسبنا  ببـس  هک  دـنوشیم  زتنـس  ندـب  رد  اهنیدنلگاتـسورپ  نوخ ، رد  نیلاـنردآ  نازیم  نتفر  ـالاب  اـب 

لماوع زا  یکی  دـبک  هدـعم و  تکراشم  اب  نوخ  یتنـس ، بط  داقتعا  قبط  اما  دوشیم . ثعاب  ار  هقیقـش  هیحان  رد  راد  نابرـض  ياـهدردرس 
ناونع هب  دـیاب  زین  یبصع  لماوع  تسا . طابترا  رد  تلع  ای  هشیر  اب 29  نرگیم  انیس  یلعوب  داقتعا  هب  هکيروطهب  تسا  يرامیب  نیا  یلـصا 

رد نرگیم و  رد  يریگنوخ  تفر . ههاریب  هب  تسا  یبصع  يراـمیب  یعون  نرگیم  هکنیا  روصت  اـب  دـیابن  دـنیآ و  باـسح  هب  هیوناـث  لـماوع 
هبلغ تامالع  تسا . يرورـض  مزال و  دنـشابیم  نوخ  راشف  تظلغ و  راچد  ای  تسا و  هدـش  بلاغ  اهنآ  ندـب  رد  نوخ  طـلخ  هک  یناراـمیب 

يوق و ضبن  ءاضعا و  ریاس  هب  تبـسن  تروص  رـس و  ندوب  مرگ  تروص ، یگتخورفارب  مشچ ، ياهگر  يرپ  ناـبز ، یخرـس  نوچمه  نوخ 
. دوشیم هدید  نارامیب  نیا  رد  دنت 

يور زاین  تروص  رد  اهشوگ و  تشپ  ولاز  نتخادنا  ای  ماع و  تماجح  هلیسوب  دیاب  دنتـسه  نوخ  تظلغ  راچد  هک  ینارامیب  رد  يریگنوخ 
. دوش ماجنا  اهتسد 

طابترا هدعم ، رب  هوالع  نانز  زا  يرایسب  رد  نرگیم  أشنم  هدنراگن  هبرجت  رب  انب 
68 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. تسین ریذپناکما  روکذم  ياهیرامیب  ياوادم  نودب  نآ  نامرد  دراد و  یمحر  ياهیرامیب  محر و  اب  یساسا  میقتسم و 
فرـصم زا  لـبق  دوش . ماـجنا  يریگنوـخ  تسا  مزـال  یهاـیگ ، ياـهوراد  هلیـسوب  ناـمرد  رب  هوـالع  یخرب ، رد  زین  يوارفـص  ناراـمیب  رد 

. دوش جراخ  هدعم  زا  ارفص  ياهلهسم  هلیسوب  يوارفص  طالخا  دوشیم  زاین  یهاگ  زین  نرگیم  یمومع  ياهوراد 

نرگیم یمومع  ياهوراد  - 1

هراشا

: روخب فلا -
. مرگ نشیوآ 5  مرگ ، هنوباب 5  مرگ ، هنوپ 5  مرگ ، یمتخ 5  لگ  ناکتسا ، کی  زینشگ  مخت 

هب هدیـشک و  رـس  يور  يرداچ  دـیناشوجب ، هساک  کی  رد  بآ  ناویل   3 اب 4 - ار  قوف  ياهوراد  باوخ  زا  لـبق  بش  ره  فرـصم : روتـسد 
. دیهد روخب  هقیقد  تدم 10 
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: نرگیم هدناشوج  ب -
. مرگ مادکره 30  زا  افوز ، یمتخ ، لگ  ناحیر ، مخت  زینشگ ، مخت  نابزواگ ، ینساک ، هریز ، نوسینا ، نیطنسفا ، هنوپ ، عانعن ،

. دنامب يرطب  ات 4  دـیناشوجب  بآ  يرطب  اب 6  ار  تمـسق  کی  راب  ره  هدرک  میـسقت  يواسم  تمـسق  هب 4  ار  اهوراد  هیلک  فرصم : روتـسد 
ناکتسا فصن  اذغ  ره  زا  دعب  هتشاذگ و  لاچخی  رد  دنامب  يرطب  ات 3  دیناشوجب  هرابود  هدرک  طولخم  رکش  مرگ  دصکی  دینک و  فاص 

. دینک لیم  راب  ره  ناکتسا  کی  ات  ناکتسا  فصن  رتالاب  نینس  ناکتسا و  ثلث  لاس  ریز 10  دارفا  دینک . لیم 
: دینک لیم  اذغ  ره  زا  لبق  طولخم و  تایقرع  ای  هدناشوج  تروص  هب  ار  ریز  ياهوراد  قوف  ياهوراد  هارمه  هب  ج -

. جیافسب نیطنسفا ، هنوپ ، سودوخوطسا ، جنرانراهب ، هیوبجنرداب ، شوجنزرم ، بیطلا ، لبنس  نابزواگ ،
کی رد  يروخاذغ  قشاق  کی  اذـغ  ره  زا  لبق  راب  يزور 3  دینک و  بوکمین  ار  اهوراد  دشابیم . يواسم  اهوراد  تبسن  فرصم : روتـسد 

هب  ار  اهوراد  زا  مادکره  قرع  ای  دیئامن . لیم  دینک و  مد  هقیقد   15 ياچ ، دننام  هدناسر و  شوج  دح  هب  درس  بآ  ناکتسا 
69 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دینک لیم  ناکتسا  فصن  اذغ  ره  زا  لبق  دینک . طولخم  مه  اب  هتفرگ و  يواسم  نازیم 
. دیهدب ژاسام  یمک  هدرک و  برچ  خرس  لگ  ای  دجنک  ای  نوتیز  ای  نیریش  ماداب  نغور  اب  ار  ندرگ  تشپ  بش  ره  نیهدت : د -

: نرگیم يارب  هدش  هبرجت  رگید  هخسن 

. دیهد ماجنا  ار  لبق  هخسن  روخب  فلا )
هقاس هریز ، سودوخوطـسا ، جنرانراهب ، هیوبجنرداب ، شوجنزرم ، نوسینا ، نیطنـسفا ، بیط ، لبنـس  نابزواگ ، هنوپ ، ءانعن ، نرگیم  ياچ  ب )

. مرگ مادکره 25  زا  جیافسب  افوز ، یمتخ ، لگ  ناحیر ، مخت  زینشگ ، مخت  ینساک ،
رد ار  اهوراد  زا  يروخاذغ  قشاق   1 رابره 2 - اذغ ، ره  زا  دعب  هلصافالب  دیئامن . بوکمین  هدرک و  طولخم  ار  اهوراد  همه  فرصم : روتسد 

. دیئامن لیم  هدرک و  مد  ياچ  دننام  هقیقد   20 تدمب 15 - بآ  ناویل   1
. درب راکب  روتسد  قبط  ار  یلبق  هخسن  رد  نیهدت  ياهنغور  نیهدت : ج )

مومش - 2

: دینک وب  هتفرگ و  ینیب  ریز  ابترم  هیهت ، ار  ریز  يوراد  قوف  ياههخسن  اب  هارمه 
. مرگ  3 کخیم 5 / مرگ ، ناینز 1  مرگ ، هایس 1  لفلف 

مک اب  زور و  دنچ  زا  سپ  دیئوبب . هتفرگ و  ینیب  ریز  ابترم  دـینزب و  هرگ  ار  نآ  هتخیر  هچراپ  رد  هدـیبوک و  مرن  ار  اهوراد  فرـصم : روتـسد 
. دینک هیهت  ار  وراد  اددجم  اهوراد ، يوب  ندش 

( قاشنتسا  ) هدنیوش يوراد  - 3

. مرگ مادکره 5  زا  هشفنب  لگ  شوجنزرم ، هنوباب ،
هدومن و فاص  دنامب ، يرطب  کی  ات  دیناشوجب  بآ  يرطب  ود  اب  ار  تمسق  کی  رابره  دینک ، میسقت  تمسق  هب 6  ار  وراد  فرصم : روتسد 

. دینک قاشنتسا  راب  هس  يزور 
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نرگیم ءالط  - 4

. مزال رادقم  هب  بالگ  مرگ ،  2 رانکوک 5 / مرگ ، یبرع 5  غمص  مرگ ، نارفعز 2 
70 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دینابسچب هقیقش  يور  ذغاک  اب  درد  ماگنه  دیئامن . ریمخ  بالگ  اب  دینک و  کلا  دیبوکب و  ار  اهوراد  فرصم : روتسد 
: رگید ءالط  ای  و 

وج هناد  روفاک ،
. دینک الط  هقیقش  يور  درد  ماگنه  دیلامب . دیئاسب و  بآ  اب  دیبوکب و  ار  وراد  فرصم : روتسد 

: رگید ءالط  صرق  ای 
يزیرجات ای  وهاک  بآ  دحاو ، ثلث  نارفعز  دحاو ، کی  مادکره  زا  کشخ  حافل  حافل ، هشیر  تسوپ  دیفـس ، جنبلا  رذب  نوسینا ، فاصرم ،

. مزال رادقم  هب 
بآ رد  تجاح  ماگنه  رابره  دـینک . کشخ  دـیزاسب و  صرق  هدرک و  ریمخ  يزیرجات  بآ  اـب  دـینک و  ردوپ  ار  اـهوراد  فرـصم : روتـسد 

. دیلامب درد  لحم  رب  دینک و  لح  هدیشوج  بآ  ای  يزیرجات  ای  وهاک 

: دامک - 5

. دنکیم نکاس  ار  نرگیم  درد  وراد  نیا 
. يرادقم هبلح  باعل  مرگ ، شوجنزرم 30  مرگ ، هنوباب 30 

. دینابسچب درد  لحم  يور  هتخیر و  هسیک  لخاد  دیزیمایب . هبلح  اب  هدرک و  ردوپ  فرصم : روتسد 

نرگیم دامض  - 6

هراشا

. لوکام خرس  جنرب  رانکوک ، لیفجنز ،
. دینک دامض  درد  لحم  رس و  رب  ندرک  بوطرم  زا  دعب  دینک و  ردوپ  ار  اهوراد  فرصم : روتسد 

: رگید يدامض 

. دربیم نیب  زا  دشاب  هنهک  دنچره  ار  نرگیم  درد  دامض  نیا 
يرادقم  واگ  نغور  دحاو ، کی  مادکره  زا  هتفوک  تابن  احرقرقاع ، لیفجنز ، لفلف ، نارفعز ،

. دیهد همادا  هتفه  کی  ات  دیلامب و  اههقیقش  رب  درد  ماگنه  دیزاسب و  دامض  روتسد  قبط  ار  اهوراد  فرصم : روتسد 
71 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 
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دردرس ماسقا  ریاس  مشش : لصف 

هراشا

73 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

یباتفآ دردرس  فلا )

هراشا

ار ریز  ياهوراد  دوشیم ، يرارقیب  راچد  رامیب  تسا و  ناهد  رـس و  یکـشخ  نآ  تمالع  هدـش و  ثداح  باتفآ  یمرگ  زا  یباتفآ  دردرس 
. درب راک  هب  ناوتیم  یباتفآ  دردرس  نامرد  رد 

دحاو کی  مادکره  هزرفسا  یمتخ و  لگ  - 1

زا يرادـقم  دـینک و  لیم  مکمک  تعاس و  هب  تعاس  بش  ات  حبـص  زا  دـهدب . باعل  ات  دـیزیرب  شوج  بآ  رد  ار  اهوراد  فرـصم : روتـسد 
. دوش لیم  نآ  لاثما  یتبرش و  مخت  نیبجنرت ، ریشکاخ ، دننام  ییاهتبرش  نآ  رب  هوالع  دیلامب . اههقیقش  رس و  يور  ار  باعل  نامه 

( یندیلام يوراد   ) ءالط - 2

. تسا نآ  زا  لصاح  يرارقیب  یباتفآ و  دردرس  عفار  وراد  نیا 
. مرگ  1 جنبلا 5 / رذب  مرگ ، مادکره 3  زا  نارفعز ، رانکوک ، تورزنا ، نیلدنص ،

رب طولخم و  ینساک  ای  زینشگ  بآ  اب  سپس  دیهد  شلام  دیزروب و  بالگ  يرادقم  اب  دینک و  کلا  هدیبوک و  ار  اهوراد  فرـصم : روتـسد 
. دیلامب درد  عضوم 

( قاشنتسا  ) طوعس - 3

. مزال رادقم  هب  ودک  نغور  ءزج ، کی  هکرس  ءزج ، کی  وهاک  بآ  هبح ، روفاک 2 

: رگید طوعس  - 4

. نانز ریش  ماداب ، هشفنب  نغور  ودک ، نغور  ینساک ، بآ  ودک ، بآ  وهاک ، بآ 

یتدورب دردرس  يارب  ءالط  - 5
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. دوشیم ثداح  اوه  دیدش  يدرس  تدورب و  زا  دیآیمرب  نآ  مان  زا  هک  هنوگ  نامه 
. يرادقم کشم  مرگ ، دجنک 50  ای  نوتیز  نغور  مرگ ، هتخادگ 5  ندال  مرگ ، ربنع 5  مرگ ،  2 هتفوکمین 5 / یکمرم 

74 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دینک ءالط  رس  يور  هدرک و  طولخم  دینک ، کلا  دیبوکب و  ار  اهوراد  فرصم : روتسد 

( فداصت ای  هبرض  تباصا  زا  یشان  دردرس  : ) ياهبرض دردرس  ب )

ماداب 8] هشفنب - نغور  مرگ ، وج 9  درآ  مرگ ، کملا 3  لیلکا  مرگ ، مادکره 6  زا  هنوباب ، خرـس ، لگ  رفولین ، هشفنب ، یمتخ ، لگ  دامض :
. يرادقم

دیلامب و یکزان  هچراپ  يور  هدولاف  لثم  دیآ  ماوق  ات  دیزپب  بآ  ماداب و  هشفنب - نغور  يردـق  اب  هدرک و  ردوپ  ار  اهوراد  فرـصم : روتـسد 
. دینک دامض  رس  يور 

: زغم هب  یفاک  نوخ  ندیسرن  زا  یشان  دردرس  ج )

هراشا

راثآ گنر ، یگدـیرپ  يراـمیب  نیا  ینیلاـب  مئـالع  تسین . نینچ  هشیمه  اـما  دراد ، لوزن  هب  لـیم  نوخ  راـشف  يراـمیب  هنوگنیا  رد  ـالومعم 
درد ساسحا  دوجس  ای  عوکر  ماگنه  رامیب  دشابیم . رس  طسو  الاب و  رد  درد  عوهت و  تلاح  دردرـس و  هجیگرـس و  تروص ، رد  ینوخمک 
نوخ راـشف  شیازفا  ببـس  ریز  يوراد  دوـشیم . رتـشیب  ناـنز  یگدـعاق  ماـگنه  رد  نینچمه  دراد . ار  همجمج  ياوـتحم  ندروـخ  ناـکت  و 

. دش دهاوخ 
. يواسم هزادنا  هب  وگنلاب  یتبرش ، مخت  کشمجنرف ،

بالگ و ناکتـسا  فصن  اب  ار  وراد  زا  يروخابرم  قشاق  کی  راـبره  راـب ، ود  اـت  کـی  هنازور  دـینک و  بوکمین  ار  وراد  فرـصم : روتـسد 
زغم ددـع  کـی  راـبکی  زور  هس  ره  وراد ، نیا  رب  هوـالع  دـینک . لـیم  هدرک و  نیریـش  رکـش  اـب  طولخم و  کشمدـیب  قرع  ناکتـسا  فصن 

. دیئامن لیم  هتخپ و  ار  دنفسوگ 

يدعم دردرس  د )

فرطرب  يارب  دشابیم و  نآ  ءالتما  هدعم و  طالخا  اب  طابترا  رد  دردرس  نیا 
75 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هدافتسا ناوتیم  ماع  لهسم  هلمج  نم  تسا  هدش  رکذ  اهلهسم  شخب  رد  هک  هدعم  طالخا  هدننکيزاسكاپ  ياههخسن  هیلک  زا  نآ  ندومن 
: تسا رثوم  اهدردرس  هنوگ  نیا  عفر  رد  زین  ریز  هخسن  درک .

درز 30 ربص  ناکتـسا ، کی  مادـکره  زا  هریز  ناینز ،)  ) هاوخنان نایداب ، سفرک ، مخت  رخذا ، حاـقف  نیطنـسفا ، بیطلا ، لبنـس  یفوک ، دـعس 
. رتیل  4 بآ 5 / خلت ، ماداب  نغور  مرگ ، ریجنا 6  دیب  نغور  مرگ ،

. دوش زمرق  الماک  بآ  گنر  ات  دیناشوجب  بآ  اب  ار  اهوراد  فرصم : روتسد 
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مرگ ای 6  خـلت  ماداب  نغور  مرگ  اـب 6  ار  نآ  مرگ  سپـس 37  دیرادهگن . باتفآ  رد  زور   3 دـینک . لح  نآ  رد  ار  درز  ربص  دـینک و  فاص 
. دیماشایب طولخم و  مادکره  زا  مرگ  ای 3  ریجنا  دیب  نغور 

: یتیزونیس دردرس  ه )

روخب - 1

. مرگ یمتخ 20  مرگ ، هشفنب 20  مرگ ، شوجنزرم 20  مرگ ، هنوباب 20  مرگ ، نشیوآ 25  مرگ ، سوتپیلاکا 25  مرگ ، زینشگ 250  مخت 
ریز هقیقد  تدم 10  هب  دیناشوجب و  درس  بآ  هساک  کی  رد  ار  اهوراد  طولخم  زا  ناکتـسا  کی  باوخ  زا  لبق  بش  ره  فرـصم : روتـسد 

. دیهد روخب  رداچ 

روآهسطع هیفنا  - 2

. مرگ هشفنب 20  مرگ ، زینشگ 20  مخت  مرگ ،  2 شدنک 5 /
. دینک يرادهگن  هتسب  رد  هشیش  رد  هدرک و  ردوپ  ار  اهوراد  فرصم : روتسد 

هب عورـش  ات  دیـشکب  ینیب  رد  هتخیر و  تسد  فک  ار  هیفنا  ردوپ  يروخياچ  قشاق  كون  هزادـنا  هب  بش  ره  روخب  مامتا  زا  دـعب  هلـصافالب 
. دینک هسطع 

: ماداب هشفنب - هرطق  - 3

یقاب نغور  هدش و  راخب  بآ  ات  دیناشوجب  میالم  هلعش  يور  نیریش  ماداب  نغور  مرگ  بآ و 75  یمک  رادقم  اب  هشفنب  لگ  مرگ  رادقم 15 
. دیناکچب ماداب  هشفنب - نغور  هرطق  ینیب 1  خاروس  ره  رد  اههسطع  مامتا  زا  سپ  دینک و  فاص  دنامب .

76 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

: وشتسش - 4

. دینک قاشنتسا  قیقر  مرلو و  کمن  بآ  يرادقم  باوخ  زا  دعب  اهحبص 

: دایز راک  یگتسخ و  زا  یشان  دردرس  و )

هراشا

: تسا ریز  باصعا  تیوقت  ياهوراد  زا  هدافتسا  مرگ و  بآ  اب  مامحتسا  ندرک ، تحارتسا  رد  دردرس  نیا  جالع 
. جیافسب هنوپ ، هیوبجنرداب ، شاخشخ ، مخت  شوجنزرم ، نیطنسفا ، بیطلا ، لبنس  نابزواگ ،
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درس بآ  ناویل   1 رد 5 / ار  وراد  زا  يروخاذـغ  قشاق  کی  اذـغ  ره  زا  دـعب  دـینک . بوکمین  هدرک و  طولخم  ار  اهوراد  فرـصم : روتـسد 
بیطلا و لبنـس  نابزواگ ، قرع  دیناوتیم  قوف  هدناشوج  ياج  هب  دیئامن . لیم  تابن  ای  رکـش  اب  هدرک و  فاص  دنامب . ناویل  ات 1  دیناشوجب 
رد نآ  زاین  بسانت  هب  وراد  فرصم  تاعفد  دادعت  دیئامن . لیم  ناکتسا  کی  رابره  هدرک و  نیریـش  طولخم و  نشیوآ  قرع  اب  ار  کشمدیب 

. تسا زور  رد 

: يویلک ءاشنم  اب  دردرس  ز )

ياهوراد اب  هیلک  ياهيرامیب  نامرد  نآ  جالع  دراد . توافت  یتیزونیـس  دردرـس  اب  دوشیم و  داجیا  یناـشیپ  هیحاـن  رد  رتشیب  دردرـس  نیا 
. تسا هدش  حیرشت  الصفم  فلوم  رگید  باتک  رد  هک  دشابیم . یهایگ 

يزغم ياهروموت  زا  یشان  دردرس  ح )

. دناهدش حیرشت  الماک  ناطرس » نامرد   » ناونع تحت  فلوم  رگید  باتک  رد  اهدردرس  عون  نیا 
77 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

نآ نامرد  يزغم و  یبلق و  ياههتکس  مود  شخب 

هراشا

79 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

راتفگشیپ

يریگشیپ يرشب ، هعماج  يارب  یمهم  لضعم  دشابیم و  ریموگرم  مهم  للع  زا  یکی  يرشب  زورما  یگدنز  رد  هتکـس  يرامیب  هک  اجنآ  زا 
همئا زا  دـیاب  اـعطق  تفاـی  دـنهاوخ  هتفاـی و  افـش  یتشادـهب  تاروتـسد  هب  لـمع  رثا  رد  هک  اـهنآ  دـباییم . یـصاخ  تیمها  هتکـس  جـالع  و 

رد یقیمع  مهـس  هـک  یناریا  ياـمکح  ناکـشزپ و  دـیتاسا و  زا  سپـس  یمالـسا و  بـط  قذاـح  ءاـبطا  مره  سار  ناوـنعب  س )  ) نیموـصعم
. دننک رکشت  دنراد  یتنس  بط  شرتسگ 

زا رتابیز  رتعماج و  رترثوم و  اههتکـس  اب  هزرابم  تهج  رد  بط  ینونک  ياهتفرـشیپ  یکـشزپ و  خیرات  لوط  رد  مینک  اعدا  میناوتیم  دج  هب 
هعماج راشقا  همه  يارب  لاح  نیع  رد  درادیم و  نوصم  هناگیب  هب  یگتـسباو  عون  ره  زا  ار  ام  هک  ییاهشور  میتفاین . یتنـس  بط  ياهشور 

نامروشک یمالسا  یلم و  راختفا  نیا  هب  هک  میهاوخیم  یکشزپ  مولع  ناققحم  نادنمشناد و  زا  ام  تسا . هدافتـسا  لباق  ینغ  ریقف و  زا  معا 
رترب ندوب و  عماج  هب  ناهج  رـسارس  نادنمـشناد  دوش  هداد  مزال  ياهب  نامروشک  ینغ  بط  هب  رگا  دنـشاب  نئمطم  دـنرگنن و  ییانتعایب  اـب 

یمالسا ناریا  هب  دوخ  ياهدرد  نامرد  يارب  يرایسب  نارامیب  هک  دیـسر  دهاوخ  يزور  درک و  دنهاوخ  فارتعا  نایناریا  ام  ياهـشور  ندوب 
. دش دنهاوخ  ریزارس 

لفاغ نآ  تمظع  زا  ناققحم  نادنمـشناد و  نارظنبحاص و  زا  يرایـسب  هنافـساتم  هک  هدـش  عقاو  روجهم  نانچ  یتنـس  ینامردهایگ و  بط 
تـسا مزال  هک  نانچنآ  دوخ  یمالـسا  بط  زا  هک  دومن  بلطم  نیا  هجوتم  زین  ار  مرتحم  زیزع و  نویناـحور  دـیاب  دـیدرت  نودـب  دـناهدنام .
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يوگ اهیبرغ  هکنآ  زا  لبق  تسین و  زیاج  نتـشاذگ  تسد  يور  تسد  نتـسشن و  رگید  یلو  دـناهدومنن  تیامح  نآ  زا  دـناهدرکن و  عافد 
ياهناونع اب  هک  میهدیم  رادشه  نادنمـشیدنا  هب  اذل  مینک  عافد  شیوخ  یملع  تاراختفا  زا  مییآ و  دوخ  هب  دـیاب  دـنیابرب  ام  زا  ار  تقبس 

ای رییغت  ای  دییات  رظتنم  بیرفلد 
80 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دنوشن یبرغ  ياههویش  اب  یتنس  بط  فارحنا 
هب ندومن و  وگزاب  دراد . هدـهعرب  ظاحل  نیا  زا  یمهم  تلاـسر  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يامیـس  ادـص و  صوصخب  یعمج و  ياـههناسر 

مدرم هب  ناـیناهج و  هب  ار  اـم  یلم  رخاـفم  زا  یتاـکن  دـناوتیم  دـنراد  داـقتعا  نآ  هب  مدرم  هک  یناریا  بـط  ياـهتیقفوم  ندیـشک  ریوـصت 
رب ینبم  یبلاـطم  زور  ره  یملع  راـبخا  رد  هک  یماـگنه  اـما  تسین  يروآوـن  شناد و  مـلع و  فلاـخم  سکچـیه  دـیامن . هـئارا  ناـمروشک 

بط فارشا  تیقفوم و  دروم  رد  زین  یتاکن  تسا  بوخ  هچ  دوشیم  شخپ  روشک  زا  جراخ  یتاقیقحت  تاسسوم  دروم  رد  یبرغ  تاغیلبت 
رد تساهنآ  نامرد  هار  يادـتبا  رد  زونه  یبرغ  بط  هک  ییاهیرامیب  زا  يرایـسب  دـننادب  مدرم  ات  دوش  دزـشوگ  دروم  ناـمه  رد  ناـمروشک 

تسا و جالع  يریگـشیپ و  لباق  رتشیب  نانیمطا  بیرـض  اب  رتمک و  بتارم  هب  ییاههنیزه  اب  هدش و  یعطق  نامرد  جالع و  یتنـس  بط  نیمه 
. دش دهاوخ  ییایمیش  ياهوراد  هیهت  يارب  روشک  لوپ  زرا و  نتفر  رده  زا  يریگولج  ثعاب  یهایگ  نامرد  هب  مدرم  هجوت  اسب  هچ 

يوسوم  دمحم  دیس 
81 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هتکس

رامـشهب اـهیرامیب  نیرتهدنـشک  نیرتکاـنرطخ و  زا  تسا و  يزورما  عـماوج  رد  ریموگرم  لـلع  نیرتعیاـش  زا  یکی  سوتکراـفنا  اـی  هتکس 
ماک هب  ار  يدایز  رایسب  ناینابرق  هداد و  صاصتخا  دوخ  هب  ار  يرامیب  رثا  رد  ریموگرم  رامآ  نیرتشیب  هلاسره  کلهم  يرامیب  نیا  دوریم .

نـشور هتکـس  تلع  يدودح  ات  هچرگ  تسا . هدمآ  لمعب  نآ  راهم  يارب  ناکـشزپ  بناج  زا  يدایز  شالت  يور  نیمه  زا  دشکیم . گرم 
دـشکیم و گرم  ماک  رد  ار  يدایز  ناینابرق  زونه  نآ  عوقو  تعرـس  لیلد  هب  اـما  هدـمآ  تسدـب  نآ  جـالع  رد  یناوارف  تاـقیفوت  تسا و 

. تسا هدنام  زجاع  نآ  يریگشیپ  جالع و  زا  زونه  نیون  یکشزپ  دهدیم  ناشن 
جـالع و رد  تسا  يدـعب  ياـمکح  و  س )  ) موـصعم هـمئا  هناـمیکح  ياـهدومنهر  زا  رثأـتم  یـشناد  هـک  ناریا  یناـمردهایگ  یتنـس و  بـط 

. تسا هدوب  قفوم  تیاغب  هار  نیا  رد  هدوبر و  بط  ياههتشر  رگید  زا  ار  تقبس  يوگ  زین  يرامیب  نیا  يریگشیپ 
يار باتک  نیا  رد  میناوتب  میراودیما  تسا . هتشاد  راوتسا  هدیقع  نیا  رب  ار  ام  راک  هجیتن  ندید  هکلب  تسا  بصعت  رـس  زا  هن  قوف  رظنراهظا 

. میناسر تابثا  هب  ار  شیوخ  رظن  و 
کی هتکس  هک  تسا  تسرد  میرامـشرب . ار  نآ  رثوم  لماوع  میهد و  رارق  یـسررب  دروم  ار  يرامیب  داجیا  ياههنیمز  دیاب  يزیچ  ره  زا  لبق 
یکی دهد . تسد  هتکـس  ددعتم ، لماوع  عمج  رثا  رد  ات  دشکیم  لوط  اهلاس  تسین و  یناهگان  نآ  داجیا  تلع  اما  تسا  یناهگان  يرامیب 
هتکـس داجیا  زا  يریگـشیپ  يارب  ياهمانرب  هئارا  يارب  تلع  نیا  یـسررب  تسا و  هیذـغت  طلغ  گنهرف  هتکـس  داـجیا  ياـهتلع  نیرتمهم  زا 

. تسا يرورض 

هتکس يرامیب  زورب  رد  رثوم  لماوع 

هیذغت گنهرف  - 1
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ناهج  روهشم  یکشزپ  ياهتیصخش  هک  تسا  دح  نادب  ات  هیذغت  گنهرف  تیمها 
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مالـسا زا  لبق  یکـشزپ  نف  دـیتاسا  بتک  یـسررب  رد  دـناهدرک . زاربا  هرابنیا  رد  یعطاق  تایرظن  هدومن و  هجوت  نادـب  لاح  هتـشذگ و  رد 
لوانت تقو  اهاذغ ، عون  اذـغ ، فرـص  نازیم  دـشاب . هدـیزرون  مامتها  عوضوم  نیا  هب  هک  تسین  یقذاح  کشزپ  چـیه  ابیرقت  نونکات  هتفرگ 

يدراوم هریغ  ناسنا و  جازم  اب  نآ  يراگزاس  یندروخ و  داوم  جازم  رگیدـکی ، اب  ییاذـغ  داوم  يراگزاس  یکاروخ ، داوم  تیفیک  ندرک ،
تیرثکا هک  دـناهدرک  هئارا  نوگانوگ  تارظن  بط  فلتخم  ياههویـش  نیـصصختم  تسا . هتـشاد  لوذـبم  هژیو  هجوت  نآ  هب  بط  هک  تسا 

رگید یعرف  لئاسم  اذـغ و  فرـصم  عون  اهيزیرهمانرب و  رد  رتشیب  توافت  هکلب  دـنرادن  رگیدـکی  اب  ینادـنچ  فالتخا  لوصا  رد  اههیرظن 
. میئامن حرطم  نآ  عوقو  ماگنه  ار  هتکس  تلع  ادتبا  مینک و  نایب  هتکس  يرامیب  اب  ار  هیذغت  یگنهرف  طابترا  دیاب  لاح  تسا .

هار اههتخل  دریگیم  تروص  بلق  هب  یهتنم  اهگر  بلق و  رنورک  ياهگریوم  زغم و  ساسح  ياـهگریوم  رد  نوخ  هتخل  داـجیا  رثا  رد  هتکس 
اههتخل عمجت  ای  هتخل و  لیکـشت  لحم  اما  دتفایب  قافتا  ندب  ياج  همه  رد  تسا  نکمم  رما  نیا  دـندنبیم ، اهگر  يارجم  رد  ار  نوخ  روبع 

. تسا تیمها  زئاح 
ثعاب ددرگ و  وضع  نآ  زا  یتمسق  رد  قورع  دادسنا  ثعاب  هک  دوش  لیکشت  ییاههتخل  اپ  ياهتفاب  زا  یـشخب  رد  تسا  نکمم  لاثم  ناونعب 

. دش دـهاوخ  ضراع  يزغم  هتکـس  هاگنآ  ددرگ  داجیا  زغم  ياهگریوم  زا  یکی  رد  دادـسنا  رگا  اما  ددرگ . هریغ  درداپ و  یـسحیب و  داجیا 
داجیا ناکما  دوش  جراخ  لداعت  تلاح  زا  دبای و  شهاک  نوخ  رد  هتخل  دض  داوم  حـشرت  هچنانچ  تسا . نوخ  صاوخ  زا  یکی  هتخل  داجیا 

. دباییم شیازفا  تدشب  هتکس  رطخ  هتخل و 
داجیا اهگر و  هراوید  رد  بوسر  داجیا  رب  هوالع  ظیلغ  نوخ  تسا  نآ  ندومن  فیثک  ندرک و  ظیلغ  نوخ  هتخل  داجیا  رد  طلغ  هیذغت  ریثات 
حشرت رتشیب  دیاب  هتخل  دض  هدام  ظیلغ  نوخ  رد  تسا  یهیدب  دوشیم . نآ  یتخس  یتفـس و  قورع و  یگنت  ثعاب  نیئارـش  بلـصت  يرامیب 

نوخ زین  گرزب  ياهگرخرـس  زا  یتـح  هک  دـباییم  شیازفا  ناـنچنآ  نوخ  تظلغ  اـهیرامیب  زا  یخرب  رد  دوـش . لداـعتم  نوـخ  اـت  ددرگ 
. ددرگیم جراخ  ظیلغ  فیثک و 

يروخرپ  تسا . يروخعقومیب  يروخدب و  يروخرپ ، زا : ترابع  طلغ  هیذغت 
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مضه بوخ  صقان  ياههریش  دهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  لامک  مضه  لامعا  دنکیم . هدوسرف  ار  اههیلک  هدعم و  هتسخ و  ار  دبک  جیردت  هب 
نوخ هتخل  داجیا  اب  ماجنارـس  دودـسم و  ار  اهگر  ظیلغ و  فیثک و  ار  نوخ  جـیردت  هب  دوشیم و  اـهگر  دراو  هریغ  دـبک و  قیرط  زا  هدـشن 
نیا تسا . جـیار  یقطنم  ریغ  یملع و  ریغ  ـالماک  تروصب  هیذـغت  گـنهرف  اـم  روشک  رد  هنافـساتم  ددرگیم . يزغم  یبلق و  هتکـس  ثعاـب 

سپـس دـننکیم و  فرـصم  اهبـش  ار  شیوخ  ياذـغ  نیرتهب  نیرتعونتم و  ام  مدرم  رگید . يزیچ  هن  تسا و  یمالـسا  هن  یلم و  هن  گـنهرف 
لاـح رد  اهمادـنا  زا  يرایـسب  درادـن  يژرنا  هب  زاـین  نادـنچ  تسا و  زیچاـن  اـبیرقت  ندـب  كرحت  باوخ  رد  رپ . مکـش  اـب  ینیگنـس  باوـخ 

. دـنرادن هناحبـص  هب  ییاهتـشا  دارفا  رثکا  هجیتن  رد  تسا  راک  لوغـشم  حبـص  ای  بش  ياههمین  ات  اذـغ  زا  هتـشابنا  هدـعم  یلو  دـناتحارتسا 
دهاوخ ناـج  مسج و  يور  رب  ار  دوخ  بولطماـن  تارثا  جردـت  هب  ددرگیم و  رارکت  یلاوتم  ياـهبش  اـهگر  هدـعم و  رد  اذـغ  یگتـشابنا 

. تشاذگ
نوخ و یبرچ  ندب و  ياضعا  رد  یگدولآ  شیازفا  ثعاب  هک  تسا  بآ  فرصم  عون  يروخدب  ندروخ و  عقومیب  قیداصم  زا  رگید  یکی 

نآ هب  ینامردبآ  ثحب  دومن . دـهاوخ  قیقر  زیمت و  ار  نوخ  دوخ  عقوم  رد  بآ  فرـصم  ددرگیم . نوخ  تظلغ  اب  هارمه  رگید  تاـفاضا 
نایم بآ  ندیشون  هک  دیآیمرب  يوبن  ثیداحا  زا  تسین . یتنس  بط  دییات  دروم  نادنچ  هدش  حرطم  یکـشزپ  لفاحم  رد  زورما  هک  یلکش 

بآ تسا . هدش  یهن  رـضم و  ندروخ  بآ  اذـغ  زا  دـعب  تعاس  مین  کی و  ات  اذـغ  زا  لبق  تعاس  مین  زا  تسا . هورکم  اذـغ  زا  دـعب  اذـغ و 
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ارفـص و حـشرت  ددرگیم . مضه  لاـمعا  رد  مظن  ندروخ  مهب  ثعاـب  هدـش و  هدـعم  عـقومیب  عاـستا  ثعاـب  اذـغ  زا  دـعب  ناـیم و  ندروـخ 
تاـیلمع یناـهگان  روطهب  بآ  ندروخ  اـب  هک  دریذـپیم  تروص  بساـنم  ترارح  رد  اهزاتـساید  تکرح  رگید و  هدـننکمضه  ياهدیـسا 

مس دیلوت  هدعم و  هرادج  رد  بوسر  هدعم و  زاگ  دیلوت  نآ  لصاح  دنامیم ، تکرحیب  ابیرقت  هدعم  رد  ییاذغ  داوم  هدش و  فقوتم  مضه 
تسا مزال  ندب  يارب  هتخپ  ياذغ  ندروخ  الثم  تسا . نوگانوگ  ياههبنج  زا  دب  تیفیک  اب  هتخپ  ياذغ  ندروخ  زا  ترابع  يروخدب  تسا .

. دوشیم نوخ  تظلغ  یفیثک و  ثعاب  تشذگ  دوخ  دح  زا  رگا  اما 
ام رظن  هب  روطنیمه . زین  ياهتساشن  داوم  یندرکخرس و  یبرچ و  تشوگ و  فرصم 
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ماخ و داوم  رثکا  دح  يروخمک و  اب  ار  ندب  تسا  رتهب  دشاب و  مهلاثما  تشوگ و  يوتحم  ینتخپ و  دـیاب  هنازور  ياهاذـغ  زا  یمک  رادـقم 
تـسا و مواـقمان  تســس و  ینیئتورپ  داوـم  فرــصم  يروخدــب  قیداـصم  زا  رگید  یکی  داد . تداـع  یهاــیگ  نـیئتورپ  هوـیم و  يزبـس و 

ندب رد  اهاذغ  عون  نیا  دنوریم  رامشب  تسس  ياهاذغ  زا  يدنبهتسب  ياهاذغ  عاونا  هریغ ، ینیشام و  غرممخت  ینیـشام و  غرم  ياهتشوگ 
زا رگید  یکی  اهیندرکخرس  دنهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  تمواقم  تعرسب  هتکس  ناطرس و  لباقم  رد  هک  دنکیم  دیلوت  تسـس  ياهتفاب 

دراو ام  روشک  هیذغت  گنهرف  رد  هک  یتادراو  ياهاذغ  دیناسر . لقا  دـح  هب  ار  اهنآ  فرـصم  دـیاب  هک  دنتـسه  نوخ  هدـننکظیلغ  ياهاذـغ 
، کـفپ سپیچ ، اهجـیودناس ، عاونا  زا  یـضعب  اـهازتیپ ، تسا . هتـشاد  ییازـسب  ریثاـت  نآ  تظلغ  نوخ و  یفیثـک  داـجیا  رد  هنافـساتم  هدـش 

روما ناسانـشراک  تسا  مزال  تسا . هدـیدرگ  ناکدوک  صوصخ  هب  مدرم  هقئاذ  رییغت  ثعاب  دوشیم  غیلبت  اههناسر  زا  ابترم  هک  ینوراـکام 
رد هیذـغت  گـنهرف  حیحـص  رییغت  اـب  جـیردتب  دـننک و  ییاـمنهار  ار  مدرم  مومع  بساـنم  حیحـص و  ییاذـغ  ياـهمیژر  یفرعم  رد  هیذـغت 
رد يددعتم  لماوع  هک  ارچ  تسا  یندشن  لکشم و  رایـسب  يراک  قیقد  ییاذغ  میژر  نییعت  دنـشوکب . كانرطخ  ياهيرامیب  زا  يریگـشیپ 

الثم هک  دوشیم  هتفگ  هنایماع  نابز  رد  دوشیم و  داجیا  ناسنا  رد  هاگ  هک  ییاهاذـغ  زا  یخرب  هب  قاـیتشا  لـیم و  دراد . ریثاـت  ناـسنا  هقئاذ 
دوشیم جازم  يدرس  راچد  هک  یسک  تسا . اذغ  نامه  هب  ندب  زاین  دهدیم  ناشن  لیامت  نیا  منک  لیم  ار  اذغ  نالف  هک  مدرک  سوه  زورما 
ياهزیچ ای  کمن  ندروخ  هب  الثم  یصخش  هک  میاهدینش  یکشزپ  ياهشرازگ  رد  اهراب  دهدیم . ناشن  هقالع  تاجینیریش  هب  هاگآدوخان 

قیقد ياهسایقم  اب  ییاذغ  میژر  نیودـت  نیاربانب  تسین . یگدـنز  همادا  هب  رداق  نآ  نودـب  هدرک و  تداع  هریغ  عیام و  زاگ  دـننام  بیجع 
. تسا مزال  یندش و  ازفاتمالس ، یکاروخ  داوم  فرصم  حیحص  یلک  ياهكالم  نییعت  لوصا و  نیودت  اما  تسا . یندشن  يراک 

ناـمه هب  تیرثـکا  زونه  اـما  دـناهداد  رادـشه  طـلغ  هیذـغت  يروخدـب و  زا  یـشان  ضراوع  هب  تبـسن  ار  مدرم  یهاـیگ  بط  ياـملع  اـهراب 
سرقن زورترآ و  ناطرس و  هتکس و  رامآ  شیازفا  دننکیم  تفایرد  مه  ار  نآ  هجیتن  دندنبیاپ . دناهدرک  وخ  نادب  هک  هیذغت  طلغ  ياههویش 

بط  رد  تسا . طلغ  هویش  نیمه  تفایزاب  نوخ  ياهیرامیب  عاونا  و 
85 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

حبـص ياذـغ  هک  تسا  هدـش  دزـشوگ  مدرم  هب  راهطا  همئا  ثیداـحا  رد  مه  هدـش و  يداـیز  دـیکات  تشاـچ  ياهاذـغ  صوصخ  رد  یناریا 
هک تسا  یمیدـق  یلثملا  برـض  دوش . اـفتکا  رـصتخم  کبـس و  ياذـغ  هب  دـیاب  اـهبش  دراد و  رمع  لوـط  تمالـس و  رد  ياهژیو  تیمها 
راب یلثملا ، برض  هبنج  زا  رظن  فرص  هلمج  نیا  نک . راذگاو  نمشد  هب  ار  ماش  تتسود و  اب  ار  راهان  روخب  تدوخ  ار  هناحبـص  دیوگیم .

: زا تسا  ترابع  حیحص  هیذغت  هصالخ  اذل  تسا . دییات  دروم  نآ  یعقاو  یملع و  هبنج  دراد و  یقیقد  یملع 
کبس  ماش  طسوتم و  راهان  عونتم ، بوخ و  هناحبص  - 1

. دشاب هتشاد  اهيزبس  اههویم و  دننام  ماخ  ياهاذغ  هب  يرتمک  رایسب  تبسن  ینتخپ  ياهاذغ  - 2
. دبای شهاک  نکمم  لقا  دح  هب  یندرکخرس  فرصم  - 3

زا سپ  ياهفرح  راکشزرو  کی  لاـثم  يارب  دوش  فرـصم  دروآرب و  ناـسنا  كرحت  نازیم  هب  تبـسن  نیئتورپ  یبرچ و  فرـصم  نازیم  - 4
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. دهد شهاک  ار  يوق  ياهاذغ  یبرچ و  فرصم  نازیم  تبسن  نامه  هب  دنیزگرب و  ار  يرتکبس  ياهشزرو  دیاب  شزرو  زا  يریگهرانک 
. دوشن فرصم  رگید  تاعیام  هباشون و  غود و  بآ ، نآ ، زا  دعب  تعاس   1 ات 5 / اذغ  فرص  ماگنه  - 5

. دریگ رارق  هیذغت  راک  روتسد  رد  يروخهشیمه  يروخمک و  - 6

تکرح - 2

اههتکس عفر  نامرد و  رد  دناوتیم  تسا و  رثوم  رایـسب  نآ  تظلغ  یفیثک و  زا  يریگـشیپ  رد  راک  شزرو و  زا  معا  ینامـسج  ياهتیلاعف 
ناج مسج و  یتمالـس  رد  راک  یندـب و  كرحت  ریثات  هجوتم  یبوخ  هب  لبق  لسن  کی  یگدـنز  هوحن  هب  ارذـگ  یهاگن  اب  ددرگ . عقاو  رثوم 

هک یناگدننکهعجارم  تیرثکا  دناهدرکیم . راک  هک  هتشاد  همادا  ینامز  ات  یتمالس  نیا  دنتسیزیم و  رتملاس  ام  ناردام  ناردپ و  دیوشیم ،
زا شیوخ  نادنزرف  ندناسر  رمث  هب  زا  تغارف  زا  سپ  هک  دنتسه  یناسک  دننکیم  هعجارم  فلوم  یتاقیقحت  هسسوم  هب  هتکـس  نامرد  يارب 

نادنزرف  نابزیم  ای  دننارذگیم ، تحارتسا  هب  ار  یگتسشنزاب  نارود  حالطصا  هب  هتشادرب و  تسد  تیلاعف  راک و 
86 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هب دنور  نیا  دراد . همادا  قباس  دننام  ییاذغ  داوم  فرـصم  نازیم  یلو  دسریم  لقا  دح  هب  یندب  كرحت  نانآ . نامهم  ای  دنتـسه و  شیوخ 
شبنج كرحت و  مدع  هیذغت  هلاسم  زا  سپ  نیاربانب  دزاسیم . مهارف  ار  يزغم  یبلق و  ياههتکـس  هنیمز  ظیلغ و  نیگنـس و  ار  نوخ  جیردت 

یفصولا دئاز  یتمالـس  یکالاچ و  اب  الاب  نینـس  رد  هک  مینیبیم  ار  ینادرمریپ  هاگ  دوریم . رامـش  هب  اههتکـس  لماوع  نیرتمهم  زا  یمـسج 
دنرادن یلکشم  يرامیب و  چیه  هک  دیوشیم  هجوتم  دینیشنب  نانآ  تبحص  ياپ  رگا  دننکیم . یط  ناناوج  زا  رتهب  ار  یناتسهوک  ياهریـسم 

هک دـسریم  العا  دـح  هب  هاگنآ  دارفا  نیا  یتمالـس  تسین . يربخ  رگید  ياههدـنیالآ  یفاضا و  کیروا  دیـسا  یبرچ و  زا  اهنآ  نوخ  رد  و 
. دننک يوریپ  یصقن  مک  حیحص و  هیذغت  زا  یمسج  شوجوبنج  ظفح  رب  هوالع 

یبصع تالکشم  - 3

اهـشنت نیا  دوریم . رامـش  هب  اههتکـس  داجیا  لماوع  نیرتمهم  زا  كرحت  هیذغت و  لماع  ود  زا  سپ  يرکف  ياههغدـغد  یبصع و  ياهـشنت 
ثعاب ار  يزغم  یبلق و  ياههتکـس  ندب  هسیئر  ياضعا  يور  ریثات  رب  هوالع  هدش و  اههدغ  درکراک  ندب و  ياهمتـسیس  ندروخ  مهب  ثعاب 

. دنوشیم

نوخ راشف  - 4

عون نوخ و  تظلغ  یبصع ، ياهـشنت  اب  اهیرامیب  نیا  تسا . يزغم  یبلق و  ياههتکـس  داجیا  رد  رگید  رثوم  لـماوع  زا  نوخ  راـشف  يراـمیب 
. دروآ لمع  هب  يریگشیپ  اههتکس  زورب  زا  دناوتیم  اهيرامیب  نیا  نامرد  نیاربانب  هتشاد  طابترا  هیذغت 

سفن یگنت  - 5

راکورـس رتاوگ  يرامیب  اب  هک  يدراوم  یبصع و  ياـهسفن  یگنت  روطنیمه  دـشابیم و  هیر  ياـهیتحاران  زا  یـشان  هک  ییاـهسفن  یگنت 
. ددرگ هتکس  هب  رجنم  رگید  لماوع  اب  بیکرت  رد  هتخاس و  مهارف  ار  زغم  بلق و  فعض  هنیمز  جیردتب  دناوتیم  دراد 

87 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 
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بلق شپت  - 6

هب تسد  رگید  لماوع  اب  يرامیب  نیا  رگا  صوصخب  تسا  هتکـس  زورب  زاسهنیمز  بلق و  هدننکفیعـض  لماوع  زا  یکی  بلق  شپت  يرامیب 
. دهد تسد 

بلق هب  یهتنم  قورع  یگنت  - 7

نوخ یفیثک  تظلغ و  رثا  رد  دشاب و  يدازردام  دـناوتیم  اهیگنت  نیا  دـنکیم  مهارف  ار  یبلق  ییاسران  هنیمز  بلق  هب  یهتنم  قورع  یگنت 
. تسا دبک  هدعم و  هدهع  هب  بلق  ياهگر  یگنت  یساسا  تیلوئسم  ددرگ  داجیا 

اههچیرد هلضع و  یتحاران  - 8

مدـع رثا  رد  هک  یبلق  مسیتامور  دـننام  دـشابیم . یباستکا  یخرب  تسا و  یثرا  يدازردام و  بلق  هلـضع  اههچیرد و  ياـهیرامیب  زا  یخرب 
نامرد يارب  رثوم  يریبادـت  یناریا  بط  رد  لاح  ره  رد  بلق . یلخاد  ياهروموت  ای  دوشیم و  داجیا  یکرچ  دردولگ  يرامیب  هب  یگدیـسر 

. دراد دوجو  نآ 

بلق اب  طابترا  رد  رگید  ءاضعا  ياهیرامیب  - 9

، يویلک نوخ  راشف  الثم  ددرگ  یناهگان  ياههتکـس  زورب  ثعاب  دـناوتیم  اههیر  دـبک و  اههیلک ، دـننام  رگید  ءاضعا  ياـهیرامیب  زا  یخرب 
. دناهجوتیب نآ  هب  ءابطا  رثکا  هک  دراد  یبلق  ياهيرامیب  داجیا  رد  يرثوم  رایسب  شقن  دبک  یلک  روطب  هریغ  يدبک و  ياهزوریس 

یبلق ياهروموت  - 10

یگنت هنیـس ، هسفق  رد  درد  نوچ  یـضراوع  هک  دـنک  زورب  ییاهروموت  تسا  نکمم  اـههچیرد  اـهزیلهد و  اـهنطب و  رد  بلق  هرفح  لـخاد 
. دشاب هتشاد  هارمهب  دیدش  یگنت  سفن  اب  هارمه  تروص  ندش  هایس  ندش و  دوبک  بلق ، شپت  دیدش ، سفن 

. تسا هدش  رظن  هفرص  نآ  زا  باتک  نیا  رد  دمآ  دهاوخ  اهروموت  ثحبم  رد  نوچ  یتحاران  نیا  جالع 
88 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

یلکلا تابورشم  تایناخد و  - 11

. تسا تاحضاو  حیضوت  نآ  دروم  رد  ثحب  هک  هدش  هداد  رکذت  یعمج  ياههناسر  طسوت  هنیمز  نیا  رد  ردقنآ 

يزغم یبلق و  ياههتکس  نامرد  يریگشیپ و 

هراشا

یتنس بط  ار  شور  نیرتابیز  نیرترثوم و  نیرتهب و  يزغم  یبلق و  ياههتکس  اب  هزرابم  ياهـشور  یمامت  نایم  رد  تفگ  ناوتیم  تارج  هب 
اهتماجح ماجنا  هب  ع )  ) راهطا همئا  و  ص )  ) مالسا ربمایپ  قیوشت  تسا . هدومن  هئارا  بط  شناد  هب  ص )  ) دمحم لآ  نایعیش  ینامردهایگ  و 
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نیا جالع  رد  یناریا  بط  میظع  تیقفوم  هب  رجنم  یهایگ  ياهوراد  رانک  رد  روکذـم  نایاوشیپ  ییامنهار  اب  یناـمردنوخ  ملع  تفرـشیپ  و 
. تسا هدش  ریگارف  کلهم و  يرامیب 

ینامردنوخ يریگشیپ 

ياهباتک هلـسلس  زا  ینامردنوخ )  ) باتک رد  هک  تسا  يریگنوخ  ای  تماجح  هب  تردابم  اـنامه  يراـمیب  نیا  يریگـشیپ  شور  نیرترثوم 
دوشیم و ناسنا  ندب  زا  اهیرامیب  همه  ندیشک  ثعاب  هام  ره  طساوا  رد  يریگنوخ  تسا . هدیدرگ  حیرـشت  فلوم  نیمه  رثا  افـش ) کیپ  )

شور نیمه  هب  اهيریگنوخ  نیا  تسا  رثوم  رایـسب  اههتکـس  زا  يریگـشیپ  رد  زییاپ  راهب و  ماگنه  يریگنوخ  لـصف و  ره  رد  يریگنوخ 
لباق گنرـس  اـب  تسد و  دـعاس  زا  يریگنوخ  اـب  زگره  و  دریگ . تروص  ندرگ  ياـههرهم  زا  رتنییاـپ  فتک  ود  ناـیم  زا  دـیاب  تماـجح 

. تسین هسیاقم 
راهب و تسا . هدش  هداد  حیضوت  ینامردنوخ  باتک  رد  الصفم  هک  تسا  رثوم  رایسب  راب  ود  ای  راب  کی  یلاس  زین  ولاز  هلیـسو  هب  يریگنوخ 

. دوشیم هداد  حیضوت  باتک  نیمه  رد  ولاز  اب  يریگنوخ  هوحن  تسا . يریگنوخ  عون  نیا  لوصف  نیرتهب  زییاپ 

ینامردوراد

دیابن هاگچیه  هتبلا  تساههتکس . زا  يریگشیپ  يارب  يرگید  شور  ینامردوراد 
89 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

یقلت تیمها  اـب  دـیاب  رثوم  یـشور  ناونع  هب  نآ  راـنک  رد  يریگنوخ و  زا  سپ  هکلب  دوش ، هداد  حـیجرت  يریگنوـخ  رب  ییوراد  ياهـشور 
يریگـشیپ رب  هوالع  رگیدـکی  اـب  شور  ود  نیا  بیکرت  دـشابیم . تیمها  زئاـح  ریثاـت  نازیم  ظاـحل  زا  شور  ود  نیا  هاـگیاج  نییعت  دوش .

. تسا نآ  ثودح  زا  سپ  هتکس  یعطق  جالع  اههتکس  زورب  زا  دصرددص 

هزور ییوراد 15  ییاذغ  میژر  هدنریگشیپ  ياههخسن 

هراشا

دهاوخ رثوم  رایـسب  شقن  اههتکـس  زورب  زا  يریگـشیپ  رد  دریذـپ  تروص  رابکی  لصف  ره  رد  ینعی  راب  راهچ  لاس  رد  میژر  نیا  هچناـنچ 
. تشاد

هلـصافالب دسرب  شوج  دح  هب  ات  دینک  غاد  یباعل  ای  لیتسا  فرظ  اب  شتآ  يور  ار  هرتهاش  قرع  ناویل  هناحبص 2  ياجب  نایم  رد  زور  کی 
تدم 20 هب  دینک و  لیم  هدرک  نیریش  رکش  یمک  اب  دیزیرب و  دیاهدرک  زیمت  لبق  زا  هک  ریشکاخ  يروخاذغ  قشاق  هس  يور  ار  نآ  غادغاد 

ینرف ای  توپمک  بآ  دیدش  یگنسرگ  تروص  رد  رگم  دیروخن  زیچچیه  رهظ  ات  دینک . تحارتسا  هدرک  هیکت  تشپ  هب  تعاس  مین  ات  هقیقد 
. قیقر

يور ار  نآ  هلصافالب  دیناسرب . شوج  دح  هب  شتآ  يور  دینک و  لح  شوج  بآ  ناویل   1 رد 5 / ار  نیبجنرت  يروخاذغ  قشاق  هس  دعب  زور 
زور ره  دییامن  لمع  لبق  زور  لثم  رهظ  ات  دینک و  لیم  هناحبـص  ياج  هب  دیزیرب و  دیاهدرک  زیمت  لبق  زا  هک  ریـشکاخ  يروخاذغ  قشاق  هس 

: بیترت نیا  هب  دینک . لیم  زینشگ  پوس  راهن  ياج  هب  نایم  رد  زور  کی  ای 
اب ار  همه  اراخب . يولآ  اب  یبرچ  نودب  غرم  ای  دنفـسوگ  هچیهام  جنرب و  یمک  سدع و  اب  هارمه  ردـنغچ  گرب  ای  جانفـسا  اب  زینـشگ  يزبس 
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هب یبرچ  نودب  غرم  ای  دنفـسوگ  تشوگ  یمک  زاین  تروص  رد  دـییامن و  لیم  زینـشگ  هتک  رگید  ياهاذـغ  ياجب  اهبش  دـینک . خـبط  مه 
دراوم زا  اما  دینک  فرـصم  دشاب  هدنربلیلحت  هک  هویم  دننام  ییاهزیچ  دیناوتیم  اهرهظ  زور  تدم 15  لوط  رد  دینک . لیم  زپبآ  تروص 

: دیزرو بانتجا  یلک  هب  ریز 
، هباشون کفپ ، سپیچ ، لیجآ ، يدانق ، تاجینیریش  هرک ، ریـشرس ، هماخ ، هچاپهلک ، یندرکخرـس ، یبرچ ، غرممخت ، سابلاک ، سیـسوس ،

. جیودناس عون  ره  ازتیپ ،
90 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

: رگید هخسن 

. ینامعومیل بیطلا ، لبنس  نابزواگلگ ،
تابن ای  رکـش  اب  دینک و  فاص  دـنامب ، ناویل  کی  ات  دـیناشوجب  بآ  ناویل   1 اب 5 / ار  اهوراد  باوخ  زا  لبق  تعاس  کـی  دودـح  بش  ره 

. دینک لیم  هدرک  نیریش 
زا يراع  مضهدوز و  ياهاذـغ  زا  کبـس و  دـیاب  هراومه  ماش  هک  دـینک  هجوت  دوش . رارکت  رمعلا  ماد  اـم  اـت  بش  ره  دـناوتیم  هخـسن  نیا 

. دشاب یبرچ 

: رگید هخسن 

. ینامع يومیل  نابزواگ ، کلملا ، لیلکا  کیلوخرس ، نورو ،
ناویل  1 رد 5 / ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  کی  اذغ  ره  زا  دعب  بش  رهظ و  حبـص و  راب  هس  هنازور  دینک و  بوکمین  دیریگب و  يواسم  ار  ازجا 

زاین ساسارب  رابکی  يزور  ات  نآ  رتمک  رادـقم  دـینک . لیم  هدرک  نیریـش  یمک  دـینک و  فاص  دـنامب . یقاب  ناویل  کی  ات  دـیناشوجب  بآ 
. تسا يرورض  یندرکخرس  یبرچ و  زا  زیهرپ  تسا .

: رگید هخسن 

. همودق هلیلبنش ، مخت  ینامع ، يومیل  بانع ، بیطلا ، لبنس  عانعن ، نابزواگ ،
. تسا يواسم  ءازجا  دینک . لمع  لبق  روتسد  دننام 

: رگید هخسن 

. رفولین هلیلبنش ، مخت  تاقرق ، یمتخ ، لگ  یتوا ، غالوب  بانع ، ناتسپهس ، ینساک ، هشفنب ،
. دینک لمع  لبق  هخسن  دننام  دیریگب و  يواسم  ار  نآ  ءازجا 

: رگید هخسن 
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ای هکرس  نآ  موس  کی  اب  ندیـشوج  هقیقد  زا 20  سپ  هزیرتساپ  ریغ  واگ  ای  زب  ای  دنفـسوگ  ریـش  يرادـقم  بیکرت  زا  رینپ ) بآ   ) نبجلا ءام 
یلک روطهب  هدوب و  ددعتم  رایسب  اههتکس  زا  هدنریگـشیپ  ياههخـسن  دوشیم . لیم  اتـشان  تلاح  رد  دیآیم و  تسدب  هروغبآ  ای  ومیلبآ 

ياههخسن دیامنیم . افیا  يرثوم  شقن  اههتکس  زا  يریگشیپ  رد  ییاذغ  همانرب  تروصب  هچ  وراد و  تروصب  هچ  نوخ  هیفـصت  ياههخـسن 
اههخسن نیا  تساههتکس . عاونا  زا  هدنریگشیپ  ياهـشور  نیرتهب  زا  هدش  هداد  حیـضوت  افـش  کیپ  باتک  رد  لصفم  هک  هناگراهچ  طالخا 

زا ار  اهیگدولآ  اهطلخ و 
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. دنشابیم يرامیب  نیا  جالع  رد  اهوراد  نیرتبرجم  دنکیم و  كاپ  ندب 

شزرو راک و 

رد دئاز  داوم  ندش  هتشابنا  يارب  ار  هنیمز  هک  تسا  یقالخا  يرامیب  کی  یلهاک  دوشیم . ناج  مسج و  مادهنا  ثعاب  یلبنت  كرحت و  مدع 
. دزاسیم مهارف  نوخ 

رگید ياههناهب  یگدـنز و  تالکـشم  یگلـصوحیب ، يراکیب ، نس ، تلوهک  یگتـسشنزاب ، لیبق  زا  یتاـهیجوت  اـب  مدرم  زا  يریثک  دادـعت 
یمـسج كرحت  شزرو و  زا  دیابن  یلیلد  چیه  هب  دـننک  هجوت  نالاسنهک  نالاسنایم و  دـنروآیم . مهارف  ار  دوخ  سردوز  گرم  جـیردتب 
شهاک شیوخ  كرحت  اب  بسانتم  ار  نآ  رادقم  اذـغ و  عون  دـندش و  كرحت  مدـع  راچد  یلیلد  هب  هاگره  رگید  یفرط  زا  دـنریگب  هلـصاف 

. دنیامن فرصم  هتساشنمک  یبرچ و  نودب  هدنربلیلحت و  فیطل و  قیقر و  ياهاذغ  دنهد و 

عوقو زا  دعب  هتکس  جالع 

نوناـق نیا  یلو  دریذـپیم  تروص  درـس  ياـهجازم  رد  يزغم  ياههتکـس  رتشیب  تفرگ  رظن  رد  ار  راـمیب  جازم  عون  دـیاب  هتکـس  جـالع  رد 
. دـنهد خر  یجازم  ره  رد  دـنناوتیم  یبصع  ياههتکـس  یتباید و  نارامیب  ياههتکـس  نوخ و  راشف  زا  یـشان  ياههتکـس  درادـن . تیمومع 

هدـش هتفرگ  رظن  رد  یتنـس  بط  رد  وراد  زیوجت  یگنوگچ  رد  هتکـس  عون  لاحرههب  دـنراد . تلاخد  اههتکـس  عون  رد  زین  يرگید  لـماوع 
. تسا

نآ و عاوـنا  همه  رد  یبـلق  ياههتکـس  يوـمد .)  ) ینوـخ ياـهجازم  هژیو  هب  دـنروآیم  موـجه  مرگ  ياـهجازم  هـب  رتـشیب  یبـلق  ياـههتکس 
سکره دوشن  روصت  دراد . میقتـسم  طابترا  نوخ  تظلغ  نوخ و  یفیثک  هناگراهچ و  طالخا  اـب  یتنـس  بط  هاگدـید  زا  يزغم  ياـههتکس 

. دنارثوم زین  يرگید  لماوع  هکلب  دش  دهاوخن  هتکس  راچد  زگره  درادن  کیروا  دیسا  یبرچ و  نوخ و  راشف 

يروف تامادقا 

هدزبرغ بط  یبرغ و  بط  ياـهشور  رب  هک  تسا  هتفرگ  رظن  رد  هدرک  هتکـس  هزاـت  هک  يراـمیب  يارب  يرثوم  رایـسب  تامادـقا  یتنـس  بط 
. دراد يراکنا  لباق  ریغ  يرترب 

92 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 
يزیرنوخ زا  اهولاز  نداتفا  زا  سپ  دـیزادنایب و  کچوک  يولاز  ددـع  اهشوگ 10  تشپ  هلـصافالب  هدش : يزغم  هتکـس  راچد  رامیب  رگا  - 1
هدافتـسا ریز  هخـسن  زا  دینک . تماجح  جالم  يور  رـس  طسو  ای  اهـشوگ  تشپ  رد  دوبن  سرتسد  رد  ولاز  رگا  دـینکن  يریگولج  شین  ياج 
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. دینک

( ینیب رد  یندیمد   ) خوفن

. دروآیم شوه  هب  ار  هدرکهتکس 
. دیمدب وا  ینیب  رد  ای  دیریگب  رامیب  ینیب  يولج  دینک و  مرن  هدییاس و  میقتسم  روطب  ار  دیفس  قبرخ  شدنک و 

رگید خوفن 

. دینک لمع  یلبق  خوفن  دننام  دینک و  مرن  دیبوکب و  ار  ءازجا  دحاو . مین  کخیم  دحاو ، زینشگ 4  مخت  دحاو ، کی  شدنک 

رگید خوفن 

. دیمدب رامیب  ینیب  رد  دینک و  لح  هکرس  رد  هدیبوک و  مرن  ار  دیفس  قبرخ  يرادقم 

( دنزیرب رامیب  يور  رس و  رب  هک  ياهدناشوج   ) لوطن

. بآ شوجنزرم ، اشاح ، بادس ، هنوباب ، کلملا ، لیلکا  جنرت ، گرب  رتعص ، تبش ، یکمرم ، یهوک ، حیش 
دـینک و فاص  دـنامب . بآ  اهوراد  يالاب  تشگنا  دـنب  کـی  اـت  دـیناشوجب  بآ  نم  هس  رد  هدرک  بوکمین  دـیریگب . مرگ  مادکره 25  زا 

. دنیشنب نآ  بآ  رد  یتدم  دیراد و  هاگن  نآ  راخب  رب  ار  رامیب  دیزیرب و  تشپ  ياههرهم  رامیب و  رس  رب  مکمک 
. مینکیم يراددوخ  اهنآ  رکذ  زا  مالک  هلاطا  زا  بانتجا  يارب  هک  تسا  رایسب  ياهتکس  نارامیب  يروف  تامادقا  ياههخسن 

بط رگید  ياهشور  زا  دیزادنایب و  کچوک  يولاز  ددع  ات 10  رامیب  شوگ  ره  تشپ  تقو  توف  نودب  يزغم  هتکس  زورب  ضحم  هب  هتکن :
. دییامن يراددوخ  دشابیم  سرتسد  رد  ولاز  هچنانچ  یبرغ 

-2

: تسا هدش  یبلق  هتکس  راچد  رامیب  رگا 

هراشا

. تسا نوخ  هبلغ  زا  هتکس  - 
93 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. تسا نوخ  راشف  اب  هارمه  هتکس  - 

. تسا هدش  هتسب  بلق  هب  یهتنم  قورع  زا  يدادعت  - 
. تسا هداد  يور  بلق  تالضع  قورع  رد  دادسنا  - 

. تسا هدش  دراو  دیدش  یبصع  كوش  رامیب  هب  هتکس  زا  لبق  - 
. تسا یگنتسفن  راچد  رامیب  - 

. تسا هدش  عطق  ای  فعض  رامیب  ضبن  - 
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لقا دـح  نیا  دـیریگب و  نوخ  ناکتـسا  کی  ات  دـینزب و  غیت  اب  ار  يدـعب  تشگنا  کچوک و  تشگنا  نیب  ام  پچ  تسد  گر  لاـح  ره  رد 
نیب ام  زا  نتفرگ  نوخ  رگا  دینک و  هدافتسا  دش  رکذ  يزغم  هتکس  رد  هک  یتاخوفن  زا  دباییم . شیازفا  زاین  بسانت  هب  هک  تسا  يریگنوخ 

. دینزب مه  ار  تسار  تسد  گرهاش  دوب  زاین  رگا  و  دینزب . ار  پچ  تسد  گرهاش  تشادن  ناکما  تشگنا  ود 

يروف مادقا  زا  دعب  اههتکس  نامرد 

هراشا

: دشاب هدش  يزغم  هتکس  راچد  رامیب  رگا  - 1
هتشادن تیمومع  مکح  نیا  اما  دوشیم  داجیا  درس  جازم  ءوس  هبلغ  رد  يزغم  ياههتکس  زا  يرایسب  هچرگ  دیهدب  صیخـشت  ار  رامیب  جازم 

رامیب یلبق  ياهیرامیب  نوخ و  یبرچ  تظلغ و  نوخ ، راشف  تسوبی ، هدـعم ، تـالاح  اـهوراد  زیوجت  رد  تسا . يرورـض  جازم  صیخـشت  و 
: تسارجالا مزال  هتشاد و  تیمومع  اههتکس  عاونا  رد  ریز  ياههخسن  یلک  روط  هب  دوش . هتفرگ  رظن  رد  دیاب 

هزور میژر 15 

نیبجنرت  یشکاخ ، هرتهاش ، قرع 
يروخاذـغ قشاـق  هس  يور  غادغاد  ار  نآ  هلـصافالب  دـسرب و  شوج  دـح  هب  اـت  دـینک  غاد  ار  هرتهاـش  قرع  ناوـیل  ود  ناـیم  رد  زور  کـی 

رهظ ات  دـینک . نیریـش  یمک  تسین  راک  رد  تباید  يرامیب  رگا  دـینک . لیم  هناحبـص  ياجب  دـیزیرب و  دـیاهدرک  زیمت  لـبق  زا  هک  یـشکاخ 
. قیقر ینرف  ای  توپمک  بآ  رگم  دیروخن  يزیچ 

هدرک  لح  شوج  بآ  ناویل   1 رد 5 / ار  نیبجنرت  يروخاذغ  قشاق  دعب 3  زور 
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. دینک لمع  لبق  زور  لثم  رهظ  ات  دینک و  لیم  هناحبص  ياجب  دینک و  فاص 

ماع لهسم 

هراشا

. مرگ نیتنسفا 25  مرگ ، ناتک 25  مخت  مرگ  یمتخ 25  لگ  مرگ ، نیبجنرت 25  مرگ ، خرس 50  لگ  مرگ ، یکم 50  ءانس 
دنامب ناویل  کی  ات  دیناشوجب  بآ  ناویل  رد 2  ار  يروخاذغ  قشاق  کی  راب  ره  رابود  یلا  کی  اهرهظ  زا  دـعب  دـینک ، بوکمین  ار  اهوراد 
لاهسا نآ  فرـصم  رابکی  اب  رهظ  زا  دعب  ره  رد  هچنانچ  دنک . لاهـسا  داجیا  دیاب  وراد  نیا  دینک . لیم  هدرک  نیریـش  یمک  دینک و  فاص 

. دوش داجیا  لاهسا  ات  دوش  فرصم  رهظ  زا  دعب  ره  رد  رابود  تسا  مزال  هچنانچ  افتکا و  رابکی  نامه  هب  دوش  داجیا  یمیالم 
سدع و اب  هارمه  ردنغچ ، گرب  ای  جانفـسا  اب  هک  زینـشگ  پوس  اذغ  عون  ره  ياجب  زور ، ره  موزل  تروص  رد  نایم و  رد  زور  کی  اهرهظ 

. دینک لیم  دشاب  هدش  هتخپ  هایس  هریز  اراخب و  يولآ  یبرچ و  نودب  غرم  ای  دنفسوگ  هچیهام  جنرب و  یمک 
: دینک لیم  باختنا و  ار  ریز  دراوم  زا  یکی  اذغ  عون  ره  ياجب  اهبش 

افش کیپ  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 285 

http://www.ghaemiyeh.com


اب هک  یبرچ  نودب  زپبآ  غرم  ای  دنفسوگ  تشوگ  یمک  لیامت  تروص  رد  نیبجنکـس و  تبرـش  ای  وهاک  دالاس  اب  دیوش  ای  زینـشگ  هتک  - 
. دشاب هدش  خبط  کمن  هبوچدرز و  زایپ و  یمک 

اب هتخیر و  رود  ار  نآ  بآ  هدرک  سیخ  ار  دوخن  یگناخ . هکرس  ای  ومیلبآ  ینشاچ  اب  یبرچ  نودب  زرپ و  اب  دنفسوگ  نادریش  باریس و  - 
. دوش لیم  هدش و  خبط  الاب  طیارش  اب  نادریش  باریس و 

. دینک لیم  طولخم و  ومیلبآ  نوتیز و  نغور  اب  هتخپ و  ییاهنت  هب  ار  دوخن  - 
شوجوبنج رد  هراومه  ناگدنرپ  نیا  هدوب و  یبرچ  نودب  هکنآ  لاثما  رتوبک و  کشجنگ و  وهیت و  کبک و  دـننام  یناگدـنرپ  تشوگ  - 

يدانق و تاجینیریـش  یبرچ و  یندرکخرـس و  سابلاک و  سیـسوس و  فرـصم  زا  یلک  هب  رامیب  زور  تدم 15  لوط  رد  دنـشاب . زاورپ  و 
. دنک زیهرپ  روآتسوبی  ياذغ  عون  ره  ازتیپ و  چیودناس و  عاونا  هماخ و  سپیچ و 
: دینک فرصم  روتسد  قبط  ار  ریز  هخسن  دراد  هبلغ  رامیب  جازم  رب  يدرس  هچنانچ 

95 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هخسن

، ینامع يومیل  همودق ، هلیلبنش ، مخت  هیوبجنرداب ، عانعن ، بیطلا ، لبنس  نابزواگ ،
ناویل کی  ات  دیناشوجب  بآ  ناویل  مین  کی و  رد  ار  يروخاذغ  قشاق  کی  اذـغ  ره  زا  دـعب  بش  رهظ و  رابود  يزور  بوکمین و  ار  هیودا 
رامیب رگا  مینکیم  يراددوخ  اهنآ  رکذ  زا  راچان  تسا و  عونتم  رایسب  هدناشوج  ياههخـسن  دینک . لیم  هدرک و  نیریـش  دینک  فاص  دنامب 

: دینک هدافتسا  ریز  هدناشوج  هخسن  زا  دشابیم  نوخ  دنق  نوخ و  راشف  راچد  ای  هدوب و  مرگ  جازم  ياراد 
یتوا  غالوب  هنزگ ، هزرفسا ، یمتخ ، لگ  تاقرق ، هلیلبنش ، مخت  بیطلا ، لبنس  نابزواگ ،

عونتم رایـسب  زین  هدناشوج  نیا  هباشم  ياههخـسن  دوشیم . زیوجت  زاین  ساسارب  نآ  تاعفد  فرـصم و  رادقم  دینک . لمع  لبق  هخـسن  دننام 
ار ینامردنوخ  ینعی  دعب  هلحرم  دیداد  ماجنا  ار  اهنامرد  هک  زور  زا 15  دعب  تسا . دیفم  رایسب  ماخ  ریـس  ددع  کی  هنازور  ندیعلب  تسا .

: دینک عورش 

ینامردنوخ

هراشا

هام هس  يریگنوخ  نایاپ ، زا  سپ  دریگ و  ماجنا  اـهاپوتسد  شوگ و  تشپ  يریگنوخ  هرود  هس  دـیاب  دـشاب  یبلق  هچ  يزغم و  هچ  هتکس 
قورع ياههتخل  دوشیم  ماجنا  اهشوگ  تشپ  زا  يریگنوخ  هک  لوا  هلحرم  نامه  رد  تسا  نکمم  هچرگ  دوش . هتفرگرـس  زا  هرابود  دعب 

. دراد مات  ترورض  يریگنوخ  نامرد و  همادا  اما  دورب  نایم  زا  رس 

اهشوگ تشپ  ولاز  لوا  هلحرم 

هراشا

دنوش ادج  اهشوگ  تشپ  زا  دوخهبدوخ  هدش و  ریس  الماک  اهولاز  ات  دینک  ربص  دیزادنایب ، کچوک  يولاز  ددع  دادعت 10  شوگ  ره  تشپ 
مخز ياج  هب  بآ  ندناسر  زا  دینک و  زیمت  رگید  هدـننکینوفعدض  ياهلولحم  ای  نیداتب  ای  لکلا  هب  هتـشغآ  هبنپ  اب  ار  اهشین  ياج  سپس 

افش کیپ  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 286 

http://www.ghaemiyeh.com


زا سپ  هک  هداد  ناشن  هبرجت  دـیهد . ماجنا  دـینک و  هدامآ  روتـسد  قبط  ار  ریز  ياهوراد  يزیرنوخ  ندـمآ  دـنب  زا  سپ  دـییامن . يریگولج 
دورن راکب  هدننکینوفعدض  يوراد  هنوگچیه  هچنانچ  يزیرنوخ  عطق  ات  ولاز  اب  يریگنوخ 

96 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دوش دامض  ریز  یهایگ  يوراد  يزیرنوخ  عطق  زا  سپ  هکنیا  رب  طورشم  دشابیم  مک  رایسب  تنوفع  لامتحا 

ولاز مخز  دامض 

. یمتخ لگ  نشیوآ ، زینشگ ، مخت 
هراومه هک  دیدنبب  ياهنوگب  دـینکن و  زاب  تعاس  ات 24  دییامن  دامـض  عضوم  يور  دینک و  ریمخ  شوج  بآ  اب  هدرک و  بایـسآ  ار  اهوراد 

. دنامب یقاب  بوطرم 
و خوفن )  ) ینیب رد  هدنمد  ياهوراد  دیناسرب . اذغ  ره  زا  دعب  راب  هس  يزور  ار  فرـصم  نازیم  دیهد و  همادا  نانچمه  ار  هدناشوج  ياهوراد 

. دیهد همادا  ار  لوطن )  ) اهنزبآ

اهتسد تشپ  ولاز  مود  هلحرم 

تاروتـسد مامت  دـیزادنایب و  طسوتم  يولاز  ددـع  دادـعت 10  تسد  ره  يور  موـس  تشگنا  اـت  کـچوک  تشگنا  نیب  اـم  تسد  ره  تـشپ 
. دیراذگ ارجا  هب  ار  لوا  هلحرم 

. دیهد همادا  ار  اهنزبآ  خوفن و  هدناشوج و  ياهوراد  دوشیم . ماجنا  ینامردولاز  لوا  هلحرم  زا  سپ  زور  هلحرم 20  نیا 

اهاپ يور  ولاز  موس  هلحرم 

ارجا هب  ار  لبق  لحارم  تاروتسد  هیلک  دیزادنایب و  تشرد  يولاز  ددع  دادعت 10  اپ  ره  يور  اپ ، موس  تشگنا  ات  ینوریب  ياهكزوق  يور 
. دیراذگ

تماجح

هراشا

یناـمردولاز شور  نیرتهب  عوقو  زا  سپ  ياههتکـس  ناـمرد  يارب  دراد . یبلق  يزغم و  ياههتکـس  رد  هدـنریگشیپ  شقن  رتـشیب  تماـجح 
. دوش ماجنا  دیاب  نیقاس  يور  تماجح  رگید  هلحرم  رد  تشپ و  تماجح  سپس  ماع و  تماجح  دوبن  سرتسد  رد  ولاز  هچنانچ  تسا .

ناخرچ تماجح 

سحیب  وضع  تسا . يریگنوخ  نودب  کشخ و  تماجح  ناخرچ  تماجح 
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ریـسم دنناخرچیم . ددرگ ، تسوپ  زا  ییادج  ثعاب  هدش و  ناویل  دراو  اوه  هکنآ  نودب  تسد  تردق  اب  شکداب  هدرک و  شکداب  ار  هدـش 
ندرگ تشپ  ات  هدش  جلف  ياهمادنا  ریسم  رد  نآ  همادا  سپـس  نساب و  وناز و  تشپ  تمـس  هب  اپ  قاس  زا  هتکـس  جلف  يارب  ناخرچ  تماجح 
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رگید لحارم  رانک  رد  ناخرچ  تماجح  ددرگ . رارکت  دـیاب  رامیب  زاین  هب  هتـسب  نایم  رد  بش  ود  ای  نایم و  رد  بش  کی  اـی  بش  ره  تسا .
ياجب رامیب  دـنکیم . رامیب  هدـش  سحیب  ياضعا  رد  تکرح  سح و  ندـنادرگ  رد  ياهظحالم  لباق  کمک  عیرـس و  ار  يراـمیب  ناـمرد 
تبسن ياهسیاقم  لباق  ریغ  ریگمشچ و  جیاتن  بتارم  هب  هک  ارچ  دنک  هدافتـسا  نغور  اب  ژاسام  ناخرچ و  تماجح  زا  یپارتویزیف  زا  هدافتـسا 

. تفرگ دهاوخ  یپارتویزیف  هب 

ناحیر نغور  شلام )  ) نیهدت

. ولیک کی  دجنک - نغور  ولیک ، هس  هزات - زبس  ناحیر 
ار ندب  مامت  نایم  رد  زور  کی  دنامب  نغور  دورب و  بآ  ات  دیناشوجب  ردقنآ  میالم  شتآ  يور  دجنک  نغور  اب  دـیریگب و  ار  ناحیر  بآ 

نغور لیقسا ، نغور  هنادهایـس ، نغور  نوچمه  ییاهنغور  اب  شلام  دیورن . مامح  رتدوز  رابکی  زور  دهد و 5  شلام  وضو  لحم  زا  ریغ 
شلام ياههخسن  تسا . دیفم  مه  اب  طولخم  ای  ییاهنت  هب  زقـس  کچرک و  نغور  نوتیز و  نغور  دجنک ، نغور  يدنه ، زوج  نغور  طسق ،

. مینکیم يراددوخ  نآ  رکذ  زا  هک  تسا  عونتم  رایسب  هتکس  يارب 

یندرکدود ياهوراد 

ياههخسن دینک . دود  رامیب  ینیب  رد  ندرک  شوماخ  زا  سپ  دینزب و  شتآ  هدرک  قاجنـس  رـس  ار  یبرع  غمـص  شام  کی  هزادنا  هب  زور  ره 
. مینکیم يراددوخ  نآ  رکذ  زا  اذل  هدوب  عونتم  زین  یندرکدود 

هتکس رد  هنقح  ینامرد  رثا  تسوبی و 

همه عرـص و  جـلف و  هتکـس و  يارب  ریز  هخـسن  تـسا ) هـیقنت   ) ندرک هـنقح  شور  نیرتـهب  تسوـبی ، ناـمرد  يارب  ياهتکــس ، ناراـمیب  رد 
. تسا دیفم  رایسب  تسوبی  عفد  رب  هوالع  یمغلب  جنلوق  یغامددرس و  ياهیرامیب 

98 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 
(، هنیبکـس  ) جنیبکـس بادـس ، هلیلبنـش ،)  ) هبلح نادـجنا ، تشم ، کی  مادـکره  زا  تبـش  ناینز ،)  ) هاوخنان قیقد ، نویروظنق  لظنحلا ، محش 

. بآ لسع ، خلت ، ماداب  نغور  ینمرا ، هروب  واگ ، هرهز 
لاقثم ات 80  رابره 50  دیزیمایب و  نآ  رد  ار  لسع  هرهز و  جنیبکـس و  هروب و  سپـس  دـینک  فاص  دـیناشوجب و  بآ  نم  کی  رد  ار  اهوراد 

. دینک هنقح 

هنقح لامعتسا  طیارش 

ندب ياضعا  هب  نآ  رثا  دشاب  مک  وراد  رادقم  هچنانچ  دـشاب  لاقثم  ات 80  لاقثم  دودح 50  دیاب  هنقح  رادقم  هک  دناهتـشاد  راهظا  ءابطا  رثکا 
لامعتسا ماگنه  هنقح  يوراد  يامرگ  ترارح و  تسا . دایز  نآ  ررـض  دشاب  دح  زا  دایز  هچنانچ  دسریمن و  ندب  یلاع  ياضعا  صوصخب 

قیقر دایز  دیابن  سکعرب  ظیلغ و  دایز  دـیابن  هنقح  يوراد  دـشاب . ندـب  لخاد  یمرگ  اب  قباطم  ای  یمرگ  هب  لیام  ینعی  دـشاب  لداعتم  دـیاب 
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دـشاب قیقر  دایز  رگا  اههدور و  رد  مخز  ثعاب  دشاب  مرگ  دایز  رگا  دوشیم و  دیدش  خفن  داب و  داجیا  دشاب  درـس  هنقح  يوراد  رگا  دشاب .
اب دـیاب  ار  هنقح  تظلغ  تقر و  تشاد و  دـهاوخن  يرثا  هکنیا  ای  دروآیم و  راب  هب  ییاهررـض  هدـش و  ندـب  رد  نآ  راشتنا  بذـج و  ثعاب 

. دومن نییعت  يرامیب  تدش 
اوه هک  بش  ای  هدـشن و  مرگ  اوه  زونه  هک  زور  ماگنه  اـی  درـس و  قطاـنم  رد  ناتـسمز  زییاـپ و  رد  تسا و  امرـس  لـصف  هنقح  تقو  نیرتهب 

. دوشیم شغ  یگتفرگ و  ثعاب  هک  تسا  غاد  ای  مرگ  دایز  يوراد  لامعتسا  دننام  دیدش  يامرگ  رد  هنقح  لامعتسا  تسا . هدش  کنخ 

ماع لهسم 

. دینک هدافتسا  هدش  دیق  اههتکس  نامرد  شخب  رد  هک  لماع  لهسم  هدناشوج  زا  دوبن  یفاک  ای  ریذپناکما و  هنقح  ماجنا  رگا 

يزغم هتکس  دامض 

. مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یکی  هب  دامض  ياههخسن  يدایز  دادعت  نایم  زا 
. هکرس لدرخ ، رتسدیبدنج ،

کـشخ يازجا  دنامب . زاین  بسانت  هب  تعاس  دـنچ  ات  زا 1  دینک  دامـض  رامیب  رـس  رب  يرادـیب  ماگنه  رد  هدرک و  مرن  هدـیبوک و  ار  اهوراد 
. تسا يواسم 

99 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ياهتکس رامیب  رد  نابز  تنکل 

هراشا

. دوشیم ثداح  یبسن  هاگ  لـماک و  روطهب  هاـگ  هک  تسا  زغم  یناـبز  بصع  نداـتفا  راـک  زا  يزغم  ياههتکـس  دـنیاشوخان  راـثآ  زا  یکی 
: تسا ترابع  يزاسکاپ  هزور  هلحرم 15  ندنارذگ  زا  سپ  نآ  نامرد 

یندیکم ياههخسن  - 1

. تسا يواسم  ءازجا  لسع ، ناجنلوخ ، لیفجنز ، هایس ، هریز  یبرع ، غمص  ناینز ،
ياهبلاق رد  دـیآرد  تفـس  ریمخ  لکـش  هب  ات  دـیزروب  بوخ  طولخم و  لسع  يرادـقم  اب  سپـس  دـینک و  مرن  الماک  دـیبوکب و  ار  هیودا 

. دیکمب تابنبآ  ای  تالکش  دننام  ار  نآ  زا  يدادعت  زور  ره  دیهدب و  لکش  هاوخلد 
. دهدیم شهاک  ار  نابز  تنکل  جیردتب  ندز  توس  يارب  شالت  اهبل و  ندرک  عمج  دینک . ندز  توس  هب  راداو  زور  ره  ار  رامیب  - 2

رتوبک مخت  - 3

ای ودرگ  نغور  اب  ار  رتوبک  مخت  هکنیا  ای  دـیهد  ژاسام  رامیب  يولگ  کف و  ریز  طولخم و  ودرگ  نغور  اب  ار  رتوبک  مخت  ددـع  هس  ياهتفه 
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. دیدنبب رامیب  کف  ریز  دامض  تروصب  هکرس  ای  نارفعز  ای  نوتیز 

( نغور اب  شلام   ) نیهدت

. دیهد شلام  ار  اههراورآ  ریز  ناجنلوخ ، نیچراد ، هنادهایس ، طسق ، زوج ، ودرگ ، ياهنغور  زا  یطولخم  ای  کی  اب  راب  نیدنچ  ياهتفه 

ياهتکس نارامیب  یلک  تیوقت 

قرع تسا : رثوم  ناـنآ  يدـیماان  یگتـسخ و  عفر  طاـشن و  داـجیا  جازم و  تیوقت  رد  ناراـمیب  نیا  جـالع  هب  کـمک  رب  هوـالع  ریز  هخـسن 
، روگنا بآ  بیـس ، بآ  لیگران ، بآ  تابن ، عانعن ، قرع  جنرانراهب ، قرع  هیوبجنرداب ، قرع  مرپسا ، هاش  قرع  یتوکاک ، قرع  کشمدـیب ،

. يرادقم نارفعز  ولیک ، مین  مادکره  زا 
هفاضا دییامن و  طولخم  روگنا  بیـس و  لیگران و  بآ  اب  سپـس  دینک . ردوپ  دـیبوکب و  ار  تابن  دـیناشوجب . هقیقد  تدـم 10  هب  ار  اهقرع 

کنخ  زا  سپ  دیناشوجب . رگید  هقیقد  تدم 10  هب  دینک و  هفاضا  ار  نارفعز  دیناشوجب و  رگید  هقیقد  دینک و 10 
100 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دینک لیم  بورغ  ناکتسا  فصن  حبص و  ناکتسا  فصن  دیراذگب و  لاچخی  رد  ندش 
. تسا دیفم  ریز  يوراد  هتکس  زا  يریگشیپ  جالع و  تیوقت و  يارب 

. دینک لیم  هدرک و  لح  رکش  یمک  اب  ریش  ناویل  کی  رد  زور  ره  دینک و  ردوپ  مرگ   9 لفنرق )  ) کخیم

ياهتکس نارامیب  رد  تالضع  درد 

. دیریگب کمک  ریز  هخسن  زا  دوش  داجیا  درد  ندب  ياههچیهام  تالضع و  رد  هچنانچ 
. ناجنروس نادیزوب ،

. دینک لیم  لسع  یمک  اب  هارمه  ای  بآ  اب  يروخابرم  قشاق  کی  رابره  بش  حبص و  زور  ره  هدرک و  ردوپ  ار  هیودا 

ياهتکس رامیب  رد  بلق  شپط 

. تسا دیفم  بلق  شپط  يارب  مه  هتکس و  جالع  يارب  مه  هک  دینک  هدافتسا  ریز  هخسن  زا  دربیم  جنر  بلق  شپط  زا  رامیب  هچنانچ 
ءازجا جیوافـسب . هنوباب ، هنزگ ، شاخـشخ ، مخت  یتوکاک ، ای  هنوپ  جنرانراهب ، شوجنزرم ، نیطنـسفا ، هیوبجنرداب ، بیطلا ، لبنـس  نابزواگ 

. دشابیم يواسم 
دنامب ناویل  کی  ات  دـیناشوجب  ناویل   1 رد 5 / ار  نآ  زا  يروخاذـغ  قشاق  کی  راـبره  دـیبوکب و  یمک  هدرک و  طولخم  ـالماک  ار  اـهوراد 
دوجو دیئوریت  يرامیب  بلق ، شپط  هارمه  رگا  دوش . لیم  اذغ  زا  دعب  رابره  هدعو  هس  يزور  دینک  لیم  هدرک  نیریـش  یمک  هدرک و  فاص 

. دینک هفاضا  يریزجات  بانع و  اهوراد  هب  دراد 
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ياهتکس رامیب  رد  یباوخیب 

هنورات قرع  ناکتسا  فصن  جنرانراهب و  قرع  ناکتسا  فصن  بش  ره  دینک و  هدافتسا  بلق  شپط  يوراد  نامه  زا  یباوخیب  نامرد  يارب 
. دینک لیم  هدرک  طولخم  مه  اب 

ياهتکس رامیب  رد  دایز  باوخ 

ساسارب نوخ  هیفـصت  نامه  نامرد  تروص  نیا  رد  تسا  يدرـس  هبلغ  نوخ و  تظلغ  یگدولآ و  رثا  رد  ياهتکـس  راـمیب  رد  داـیز  باوخ 
. تسا یمازلا  الماک  يورهدایپ  الثم  كرحت  هب  رامیب  ندرک  راداو  تسا و  مغلب  طلخ  عفد  يریگنوخ و  رامیب ، جازم 

101 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

نوخ راشف 

هراشا

. دیامن هتکس  داجیا  هدش و  زغم  ياهگریوم  یگراپ  ثعاب  دناوتیم  نوخ  راشف 
. تسا نوخ  راشف  دض  ياهوراد  زا  هدافتسا  تشذگ ، نآ  حرش  هک  ینامردولاز  رب  هوالع  نآ  جالع 

. دیهد رارق  هنازور  همانرب  رد  ار  شخبمارآ  ابیز و  رظانم  ياشامت  دینک و  زیهرپ  ندروخ  صرح  تینابصع و  زا  - 1
. دیهدب تروق  ماخ  ریس  ددع  کی  هنازور  - 2

. دیربب راک  هب  ار  ریز  هخسن  - 3
. دشابیم يواسم  ءازجا  نابزواگ ، کشرز ، زینشگ ، مخت  بانع ، هکم ، ياچ 

. دنامب ناویل  کی  ات  دـیناشوجب  بآ  ناویل   1 رد 5 / ار  نآ  زا  يروخاذـغ  قشاق  کی  رابره  دـینک و  بوکمین  طولخم و  ـالماک  ار  اـهوراد 

. دیرب راکب  تاقرق  دیناوتیم  کشرز  ياج  هب  دیهد . ماجنا  زاین  بسانت  هب  راب  هس  ات  کی  يزور  دینک  لیم  دینک  نیریش  یمک  هدرک  فاص 

: رگید هخسن 

. یگناخ هروغبآ  زینشگ ، مخت 
ار زینـشگ  مخت  نآ  زا  سپ  دینزن . تسد  نآ  هب  زور  هس  ات  دینک و  رپ  زینـشگ  مخت  نآ  ثلث  یگناخ و  هروغبآ  زا  ار  یلومعم  هشیـش  کی 

. دینک لیم  رتشیب  ای  ناکتسا  کی  زا  زاین  نازیم  هب  زور  رد  دوش . لح  هروغبآ  رد  الماک  نآ  داوم  ات  دیهد  شلام  هروغبآ  رد 
اهبش دعب  هب  یگلاسلهچ  نس  زا  یبرچ  کمن و  فرصم  دناهدومرف  ع )  ) مشش ماما  دشابیم . رضم  اهبش  صوصخب  یبرچ  کمن و  فرصم 

. تسا رضم 
. دینکن زاب  حبص  ات  دیدنبب و  اپ  فک  هب  بش  ره  هدرک و  ریمخ  یگناخ  هروغبآ  اب  انح  يرادقم  میناوتیم  زاین  تروص  رد  - 4

: رگید هخسن 

رینپ بآ  ای  نبجلا  ءام 
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: تسا ریز  حرش  هب  نآ  هیهت  زرط  دینک  لیم  رینپ  بآ  ناویل  ود  اتشان  زور  ره  یلبق ، ياهنامرد  رب  هوالع  ای  ییاهنت  هب 
102 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

رد ار  همه  ریش  ندیرب  زا  سپ  طولخم و  یگناخ  هروغبآ  ولیک  کی  اب  ندناشوج  هقیقد  زا 20  سپ  ار  زب  ای  دنفسوگ  ای  واگ  ریش  يرادقم 
. دینک يرادهگن  ياهشیش  فرظ  رد  ار  نآ  بآ  هتخیر و  یناتک  هسیک  کی 

ياهتکس نارامیب  رد  نزو  هفاضا 

دیاب نزو  ندرک  مک  رد  دـیزرو . مامتها  نآ  جالع  هب  دـیاب  هتکـس  زا  دـعب  لبق و  اذـل  هدروآ  راشف  لـصافم  قورع و  بلق و  رب  هفاـضا  نزو 
رامیب نزو  شهاک  دومن . لامعا  صوصخم  ياهوراد  بسانتم و  ییاذغ  ياهمیژر  تفرگ و  رظن  رد  ار  رامیب  جازم  عون  یمسج و  تیعضو 

. دریذپ تروص  هام  رد  ولیک  ات 9  نازیم 6  هب  لداعتم  شور  اب  تسا  رتهب 

رامیب نزو  شهاک  يارب  ییاذغ  میژر 

هراشا

. تسا دیفم  قاچ  دارفا  يارب  یلک  روطهب  نآ و  جالع  رد  هچ  هتکس و  يریگشیپ  رد  هچ 
رامیب جازم  یمرگ  يدرـس و  ساسارب  اههویم  يدرـس  یمرگ و  دشاب . یتخرد  بیـس  کی  هزادنا  هب  مادکره  هک  ماخ  هویم  ددـع  اهحبص 6 
هکنیا رگید  هار  تسا . رترثوم  دوش  لیم  روگنا  طقف  اههویم  همه  هزادنا  هب  رگا  دینکن . فرصم  زیچچیه  هویم  ءزج  هب  رهظ  ات  دوشیم  نییعت 

نآ هب  ریجنا  ددع  درس 10  ياهجازم  رد  دوش . لیم  هناحبص  ياجب  هدش  سیخ  لبق  بش  زا  هک  يدنه  رمت  يرادقم  اراخب و  يولآ  ددع   20
. دینک هفاضا 

. دینک باختنا  جازم  بسانت  هب  هاوخلد و  هب  ریز  راهان  عون  زا 5  اهرهظ 
هروغبآ اب  یبرچ  نودب  غرم  ای  دنفـسوگ  هچیهام  اب  جنرب  يروخاذغ  قشاق  کی  سدع و  ردنغچ و  گرب  ای  جانفـسا  اب  زینـشگ  يزبس  - 1

. یگناخ
اب یبرچ  نودب  غرم  ای  دنفسوگ  تشوگ  اب  ریـس  زایپ و  مغلـش ، ملکلگ ، ملک ، یگنرفهجوگ ، ناجمداب ، رگنک ، ساویر ، ودک ، سفرک ، - 2

. دیرب راکب  دوب  سرتسد  رد  هک  مادکره  قوف  داوم  زا  هروغبآ . ینشاچ 
. نیبجنکس تبرش  وهاک و  دالاس  اب  زپبآ  چراق  - 3

. درک هدافتسا  رگید  ياهیزبس  زا  وهاک  دالاس  ياجب  ناوتیم  درس  ياهجازم  رد 
. نیبجنکس تبرش  وهاک و  دالاس  اب  هدش  زپبآ  غرم  هنیس  - 4

103 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. زوم ددع  کی  اب  وج  نان  مرگ  تسیود  - 5

اهبش

اب دشاب  هدش  طولخم  ریس  هرپ  دنچ  اب  برچمک  تسام  رد  هک  ماخ  ای  زپبآ  ناجمداب  ناجازمدرـس  يارب  ماخ . ای  راخب  ای  زپبآ  يودک  - 1
. نان تسد  فک  کی 
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زین ریز  هدناشوج  زا  يرغال  دنور  عیرست  يارب  رگید  ياهیزبس  وهاک  ياجب  ای  روگنا  هریـش  هکرـس  ای  نیبجنکـس  تبرـش  اب  وهاک  دالاس  - 2
. دیرب هرهب  دیناوتیم 

. تسا يواسم  ءازجا  ناینز ، ینامع ، يومیل  نشیوآ ، زینشگ ، مخت  شوجنزرم ، زبس ، هریز  هایس ، هریز  - 3
کی ات  دیناشوجب  بآ  ناویل  مین  کی و  اب  يروخاذـغ  قشاق  کی  راب  ره  راب  هس  ات  کی  هنازور  هدرک و  بوکمین  طولخم و  ار  اهوراد  - 4

. دینک لیم  دینک و  فاص  دنامب  ناویل 

صخا روطهب  یبلق  ياههتکس  نامرد 

هب ناویل  هنازور 2  رادـقم  هب  ار  نبجلا  ءاـم  دـیهد و  ماـجنا  ار  هزور  میژر 15  تشذـگ  لبق  ياـهشخب  رد  هک  يروف  تامادـقا  زا  دـعب  - 1
. دینک فرصم  مکش  ندوب  یلاخ  ماگنه 

. دینک فرطرب  جازم  اب  بسانتم  لهسم  ياهوراد  اب  ار  رامیب  تسوبی  - 2
. دینک هدافتسا  هتکس  دض  ياههنقح  زا  - 3

هریغ کخیم و  کشم ، دننام : وبشوخ  ياهوراد  زا  دیشکب  ینیب  رد  ار  نآ  دود  هدنازوس و  قاجنس  رس  یبرع  غمـص  هکت  کی  زور  ره  - 4
. دینک مامشتسا 

. دینک هدافتسا  تشذگ  یلبق  ياهشخب  رد  هک  روآهسطع )  ) هیفنا يوراد  زا  نایم  رد  زور  کی  ای  زور  ره  - 5
زور اهتسد و 20  تشپ  دعب  زور  عورش و 20  اهشوگ  تشپ  زا  نآ  زا  لبق  رارطضا  تروص  رد  هزور و  میژر 15  زا  سپ  ار  ینامردولاز  - 6

. دیهدب ماجنا  اهاپ  يور  دعب 
. دینک تماجح  هب  تردابم  فتک  ود  نیب  زا  ولاز  اب  يریگنوخ  زا  سپ  زور   15 - 7

. دینک رارکت  ولاز  اب  ار  ینامردنوخ  لماک  هرود  نامرد  لیمکت  يارب  دعب  هام  دودح 3 
. دینک يریگولج  نایفارطا  هلان  ینارگن و  زاربا  زا  دیهد و  رارق  راک  روتسد  رد  ار  رامیب  یحور  یباداش  حیرفت و  - 8

104 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

بلق هب  یهتنم  قورع  دادسنا  جالع 

. دیهد ماجنا  ار  یبلق  هتکس  ياهنامرد  هیلک 

بلق هچیهام  قورع  دادسنا  جالع 

. دیهد ماجنا  ار  یبلق  هتکس  ياهنامرد  هیلک 

بلق فارطا  یبرچ  ندش و  گرزب 

. دیهد ماجنا  ار  یبلق  هتکس  ياهنامرد  هیلک 
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زغم بلق و  تیوقت  يارب  یمیدق  بتک  زا  ییاههخسن 

هدافتسا يارب  ار  اههخسن  نیا  زا  يدادعت  دوریم . راک  هب  زغم  بلق و  تیوقت  نامرد و  يریگشیپ و  يارب  یناوارف  ياههخسن  یتنـس  بط  رد 
. مینکیم لقن  مومع 

انایتنج و تمسق  اب 5  ار  نآ  تمـسق   10 دییاس . ار  نآ  ناوتب  هک  درک  هتـشرب  دیاب  يردـق  هب  یـسم  فرظ  رد  ار  هدـنز  گنچرخ )  ) ناطرس
. دینک لوانت  درس  بآ  اب  مرگ  بش 6  مرگ و  حبص 6  زور  ره  دوشیمن  فرصم  لهسم  هک  یمایا  رد  دییاسب و  ردنک  تمسق  کی 

. تسا برجم  دوش  لوانت  هتفه  کی  ات  زور  تدم 3  هب  لاقثم  يزور 100  هک  يرهب  هندوپ  بآ 
طاشن و داجیا  بلق و  تیوقت  يارب  نابزواگ  تبرـش  تسا  برجم  دوش  لیم  زور  رد  تبون  یلا 4  رد 3  لاقثم و  يزور 100  هک  زایپ  بآ 

. تسا دیفم  رایسب  یباداش 
اب ار  نآ  ناکتـسا  مین  رابره  دـیهدب و  رگید  شوج  هس  ود  بالگ  يردـق  اب  دـیآ  ماوق  ات  دـیناشوجب  دـنق  اب  ار  هزات  نابزواگ  بآ  نم  کی 

. دینک لیم  هیوبجنرداب  قرع  کشمدیب و  قرع 

رگید نابزواگ  تبرش 

هراشا

. تسا رتيوق  یلبق  تبرش  زا 
کشم ولیک ،  0 دنق 5 / مرگ ، مادکره 3  زا  نارفعز  هنشا و  بیطلا ، لبنس  خرـس ، لگ  هدییاس ، لدنـص  هیوبجنرداب ، مرگ ، نابزواگلگ 30 

. مرگ  0 روفاک 2 / مرگ ،  1 / 5
نارفعز رخآ  رد  دنریگب و  ار  نآ  يور  فک  دنروآ و  ماوق  هب  دنق  اب  دـننک و  فاص  دـنناشوجب و  دـنناسیخب و  بآ  ولیک  کی  اب  ار  اهوراد 

هب  دننک و  دراو  ار  روفاک  کشم و 
105 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دنیامن فرصم  زاین  بسانت 

رگید هخسن 

. دزاسیم مارآ  کبس و  ار  بلق  هیفصت و  ار  نوخ 
. خرس لگ  یمتخ ، لگ  هنزگ ، یتوا ، غالوب  ینامع ، يومیل  بسا ، مد  بانع ، هلیلبنش ، مخت  نیتنسفا ، نابزواگلگ ،

ناویل کی  ات  دیناشوجب  بآ  ناویل  مین  کی و  اب  ار  يروخاذغ  قشاق  کی  رابره  راب  هس  يزور  دینک . بوکمین  دیریگب و  يواسم  ار  ءازجا 
. دینک لیم  هدرک  نیریش  یمک  دینک و  فاص  دنامب ،

. تسا دیفم  ود  ره  يزغم  یبلق و  هتکس  يارب  دنکیم و  هیفصت  ار  هیلک  بلق و  دبک و  نوخ  راب  هس  يزور  ییاهنت  هب  ترذ  لکاک  هدناشوج 
فرـصم رثا  رد  هک  نوخ  دـنق  شهاک  هکنآ  رب  طورـشم  تسا  برجم  یبلق  ياههتکـس  يارب  راب  راـهچ  يزور  ییاـهنت  هب  هنزگ  هدـناشوج 

ندروخ هب  زاین  هتکـس  هب  التبم  یتباید  ناراـمیب  ددرگ . ناربج  ناویل  هس  لـقا  دـح  نازیم  هب  روگنا  هریـش  هکرـس  اـب  دـیآیم  دوجو  هب  هنزگ 
. دوش هدناشوج  یگنس  ای  یباعل  ای  لیتسا  فرظ  رد  دیاب  هشیمه  هنزگ  دنرادن . هریش  هکرس 
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رانا تبرش 

نم   0 دنق 5 / نم ، کی  شوخیم  رانا  بآ  تسا . دیفم  رتشیب  مرگ  ياهجازم  يارب  هیفصت و  ار  نوخ 
رد ار  نآ  قشاق  کی  يزور  دیهدب . رگید  شوج  هس  ود  دینک و  هفاضا  نآ  هب  رانا  بر  یمک  دیآ ، ماوق  هب  ات  دیناشوجب  ردقنآ  ار  رانا  بآ 
راب هس  يزور  ای  دینک و  لوانت  بالگ  دنق و  اب  ار  خرـس  لگ  هدـیبوک  يروخاذـغ  قشاق  کی  زور  ره  دـینک و  لیم  هدرک و  لح  بآ  یمک 

. دینک لیم  بآ  يرادقم  اب  ار  یباتفآ  یلسعدنق  لگ  يروخياچ  قشاق  کی  رابره 

بانع تبرش 

. ولیک رکش 2  ولیک ، بآ 5  مرگ ، ینساک 35  خیب  مرگ ، سدع 35  مرگ ، کشخ 35  زینشگ  ولیک ،  0 بانع 5 /
. دینک لیم  مرگ  زور 45  رد  دسرب  ثلث  هب  ات  دیزپب  ردقنآ  بآ  رد  ار  اهوراد 

106 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

رگید بانع  تبرش 

دنق ولیک  مین  اـب  دـییاسب و  شدوـخ  بآ  رد  زور  ود  یکی  زا  سپ  هدرک  سیخ  بآ  نم  رد 2  ولیک ،  0 سوسلا 5 / لصا  ولیک ،  0 بانع 5 /
. دیآ ماوق  هب  ات  دیناشوجب 

زینشگ مخت  تبرش 

. تسا دیفم  مه  اب  ود  ره  ای  نوخ  دنق  ای  نوخ  راشف  اب  هارمه  هتکس  يارب 
. يرطب ثلث  کی  زینشگ  مخت  يرطب ، کی  یگناخ  هروغبآ 

یلع وبا  خیش  یتوقای  خرفم 

هراشا

، مرگ لیفجنز 7  مرگ ، لفلف 7  مرگ ، نوقیرغ 7  مرگ ، هرقن 1  مرگ ، الط 2  مرگ ، قیقع 3  مرگ ، بشیرجح 3  لاقثم ، ینامر 1  خرس  توقای 
نیدران 5/ مرگ ،  4 روثلا 5 / ناسل  مرگ ،  4 دابندرز 5 / مرگ ،  4 یطفن 5 / کمن  مرگ ،  4 دروجال 5 / مرگ ،  4 ینمرا 5 / رجح  مرگ ، لفنرق 7 
، مرگ  3 اشاح 5 / مرگ ،  3 رتعص 5 / مرگ ،  3 ینیچراد 5 / مرگ ،  3 افوز 5 / مرگ ،  3 جذاس 5 / مرگ ،  3 جو 5 / مرگ ،  3 امامح 5 / مرگ ،  3

مخت مرگ ،  2 دوهیلا 5 / رجح  مرگ ،  2 فاصرم 5 / مرگ ،  2 نویلاسلا 5 / رطف  مرگ ،  2 حیشمارط 5 / کشم  مرگ ،  3 هریز 5 / مرگ ،  3 افوز 5 /
. اهوراد همه  ثلث  فاص  لسع  مرگ ،  2 جاع 5 / مرگ ،  2 دیفس 5 / لفلف  مرگ ،  2 نارفعز 5 / مرگ ،  2 سفرک 5 /

. دینک لیم  دیروآرد و  تبرش  تروص  هب  ار  نآ  لاقثم  کی  زور  ره  دیامن  جوزمم  لسع  اب  دینک و  مرن  هدیبوک و  ار  هیودا 
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رگید حرفم 

جنران تسوپ  مرگ ، نشیوآ 5  مرگ ، نابزواگ 10  مرگ ، نیچراد 5  مرگ ، یکطصم 10  مرگ ،  2 نارفعز 5 / مرگ ، دسب 5  مرگ ، دیراورم 5 
كدرز 5 مخت  مرگ ، هفرخ 5  مخت  مرگ ، ودک 20  مخت  زغم  مرگ ، هنشا 5  مرگ ، دابنرز 5  مرگ ، دیفس 10  نمهب  مرگ ، ابرهک 5  مرگ ،  5
، مرگ بارغ 5  لـه  مرگ ، خرـس 5  لگ  مرگ ، يدـنه 5  دوع  مرگ ، جـنورد 5  مرگ ، ریـشابط 5  مرگ ، کـشمجنرف 5  مرگ ، ردبش 5  مرگ ،

. ولیک کی  لسع  مرگ ، هیوبجنرداب 10 
رتحرفم و دینک  هفاضا  نوجعم  نیا  هب  لعل  بآ  هرقن و  الط و  بآ  يرادـقم  رگا  دـییامن  جوزمم  لسع  ولیک  کی  اب  دـینک و  ردوپ  ار  هیودا 

. دوشیم رتعماج 

رگید حرفم 

. تسا مرگ  نآ  جازم 
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نوراسا 5 مرگ ، لبنس 5  مرگ ، یکطصم 10  مرگ ، لفنرق 5  مرگ ، خرس 10  لگ  مرگ ، بارغ 5  له  مرگ ، يدنه 5  زوج  مرگ ، هسابسب 5 
. مرگ لسع 250  مرگ ، دوع 5  مرگ ،  2 نارفعز 5 / مرگ ،

. دینک لیم  يروخاذغ  قشاق  هس  يزور  دینک و  جوزمم  لسع  اب  دینک و  ردوپ  ار  هیودا 

کنخ حرفم 

. ولیک مین  بیس  تبرش  مرگ ، زینشگ 10  مخت  مرگ ، خرس 10  لگ  مرگ ، ریشابط 10 
. دینک لیم  يروخاذغ  قشاق  هس  يزور  جوزمم و  بیس  تبرش  اب  هدیبوک  مرن  ار  همه 

مظعا حرفم 

هراشا

ریشابط 5 مرگ ، موتخم 5  لـگ  مرگ ، دیفـس 10  نمهب  مرگ ، خرـس 10  نمهب  مرگ ، ناـبزواگ 10  مرگ ، هیوبجنرداـب 10  مرگ ، هرتهاش 10 
، مرگ دیفس 5  لدنـص  مرگ ، مـشیربا 5  مرگ ، یلباـک 5  هلیله  مرگ ، هباـبک 10  مرگ ، داـبنرز 5  مرگ ، جـنورد 5  مرگ ،  2 نارفعز 5 / مرگ ،
ای رکش  ای  دنق  مرگ ، هرقن 5  بآ  مرگ ، الطبآ 5  مرگ ، دوع 5  مرگ ، دسب 5  مرگ ، دیراورم 5  مرگ ، له 5  مرگ ، هتسپ 5  یجراخ  تسوپ 

. مرگ ومیلبآ 250  مرگ ، رانا 250  بآ  مرگ ، بیس 250  بآ  مرگ ، هب 250  بآ  مرگ ، تابن 250 
رب هوالع  قوف  هخـسن  دینک  لیم  يروخابرم  قشاق  يزور 3  دیروآ و  ماوقب  اههویمبآ  رد  دییاسب و  بوخ  هدـیبوک و  مرن  رکـش  اب  ار  هیودا 

ایلوخیلام و رب  رثوم  تشحو و  سرت و  هودنا و  مغ و  هدننکفرطرب  تلاسک و  هدننکلیاز  دساف و  طالخا  هدـنرب  نیب  زا  زغم  بلق و  تیوقت 
. تسا رثوم  وکین  رایسب  هاب  يورین  يارب  هدوب و  شوه  مهف و  دیزم  هناگجنپ و  ساوح  تیوقت  عرص و  ساوسو و 

رگید حرفم 
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. مرگ لسع 250  مرگ ،  2 نارفعز 5 / يرطب ، کی  بالگ  يرطب ، کی  کشمدیب  قرع  مرگ ، هیوبجنرداب 15  مرگ ، نابزواگ 15 
هس يزور  دیزاسب و  تبرـش  جوزمم و  لسع  اب  هدییاس و  ار  نارفعز  سپـس  دوش . فصن  ات  دیناشوجب  تایقرع  اب  ار  هیوبجنرداب  نابزواگ و 

. دینک لیم  يروخاذغ  قشاق 

لدتعم حرفم 

هراشا

، مرگ هدنکتسوپ 12  هلمآ  مرگ ، نیلدنص 12  مرگ ، ینـساک 7  مخت  مرگ ، ابرهک 7  مرگ ، روثلا 15  ناـسل  مرگ ، دسب 15  مرگ ، ؤلؤل 15 
، مرگ نومیتفا 9  مرگ ، کشمجنرف 9  مرگ ، ریشابط 12 
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. ولیک کی  بیس  تبرش  مرگ ، دوع 5  مرگ ، ربنع 4  مرگ ، روفاک 1  مرگ ، نارفعز 3  مرگ ، جنورد 3  مرگ ، یکم 9  يانس 

. دینک لیم  يروخاذغ  قشاق  يزور 3  دیروآ  ماوقب  بیس  تبرش  اب  ار  هیودا 

رگید حرفم 

کی جـنرانراهب  قرع  يرطب ، کی  هیوبجنرداب  قرع  يرطب ، کی  مرپساهاش  قرع  يرطب ، کی  یتوکاک  قرع  يرطب ، کی  کشمدـیب  قرع 
. ولیک مین  روگنا  بآ  ولیک ، مین  لیگران  بآ  ولیک ، مین  هب  بآ  ولیک ، کی  تابن  يرطب ، کی  عانعن  قرع  يرطب ،

سپ دیناشوجب . رگید  هقیقد  هدومن و 10  هفاضا  نایقرع  هب  طولخم و  اههویمبآ  اب  دیبوکب و  مرن  ار  تابن  دـیناشوجب ، هقیقد  ار 10  تایقرع 
. دینک لیم  بش  ناکتسا  مین  حبص و  ناکتسا  مین  هدومن  يرادهگن  لاچخی  رد  ندش  کنخ  زا 

. مینکیم يراددوخ  اهنآ  رکذ  زا  مالک  لیوطت  زا  بانتجا  يارب  هک  تسا  رایسب  حرفم  ياههخسن 
109 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ذخآم عبانم و 

یناجرج  لیعمسا  دیس  فیلات  یهاشمزراوخ ؛ هریخذ 
نموم  دمحم  میکح  فیلات  نموم ؛ میکح  هفحت 

انیس یلع  وبا  سیئرلا  خیش  فیلات  نوناق ؛
یناسارخ  ناخ  نسح  دمحم  فیلات  هیودالا ؛ نزخم 
یناسارخ  ناخ  نسح  دمحم  فیلات  ریبک ؛ نیدابارقا 

دمحم نبا  فسوی  فیلات  یفسوی ؛ بط 
یطخ  ياههتشونتسد 

میکح  رقاب  دیس  داتسا  تازیوجت 
نایمیهاربا  نیسح  داتسا  تازیوجت 

ینارتشا  دیواج  رتکد  فیلات  یکشزپ ؛ عماج  باتک 

افش کیپ  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 297 

http://www.ghaemiyeh.com


بوکنیرز  نیسحلا  دبع  رتکد  فیلات  مالسا ؛ همانراک 
مانهب  کمایس  رتکد  نابات و  اضریلع  رتکد  هاوخیدابآ ، اسیرپ  رتکد  فیلات  ییوراد ؛ تاعالطا  گنهرف 

ناکشزپ  زا  یهورگ  فیلات  اهوراد ؛ بولطمان  راثآ 
110 ص : ج4 ، افش ، کیپ  هعومجم 

افش کیپ  بتک  زا  ياهعومجم 

ینامردنوخ  - 1
یبلق  يزغم و  هتکس  - 2

یهایگ  ياهوراد  ضراوع  - 3
ناطرس  جالع  - 4
دبک ياهيرامیب  - 5

راردا يراجم  هیلک و  ياهیرامیب  - 6
لصافم  اهناوختسا و  ياهيرامیب  - 7

تسوپ  ياهيرامیب  جالع  ییابیز و  - 8
نانز  صاخ  ياهيرامیب  - 9

نادرم  صاخ  ياهيرامیب  - 10
ءاعما هدعم و  ياهيرامیب  - 11

[9]

________________________________________

هحفص 53 بوکنیرز  نیسحلا  دبع  رتکد  مالسا ، همانراک  (- 1 [ ) 1]
. دناهدش حیرشت  الصفم  افش  کیپ  هعومجم  مان  تحت  فلوم  نیمه  رگید  ياهباتک  رد  هورگ  راهچ  نیا  (- 1 [ ) 2]

. تسا نیریاس  زا  رتنیئاپ  هیاپ  مسیلوباتاک  الومعم  دنراد  بوطرم  درس و  جازم  هک  ناجازمیمغلب  ینعی  دارفا  هنوگنیا  رد  (- 1 [ ) 3]
198 ، 59 تاحفص 146 ، ییوراد  تاعالطا  گنهرف  (- 1 [ ) 4]

737 تاحفص 389 ، اهوراد  بولطمان  راثآ  هحفص 146 ، ییوراد  تاعالطا  گنهرف  (- 1 [ ) 5]
. دوش هدوزفا  نآ  هب  ییاهوراد  هدش  هدناسیخ  تسام  ای  ریش  ای  بآ  رد  هک  وج  ای  مدنگ  هماکبآ : (- 1 [ ) 6]

یهایگ و ياههناخوراد  رد  هدامآ  تروص  هب  دـیاب  ییاهوراد  نینچ  الومعم  دور . راکب  ییاهوراد  رد  هدـش و  هدناکـشخ  باـتفآ  رد  سپس 
. دشاب دوجوم  اهیراطع 

1388 ه.ش. مود ، پاچ : ناهفصا ، شهوژپ -  نوناک  دلج ، 12 افش ، کیپ  هعومجم  دمحم ، يوسوم ، [ 7]
میالم هلعـش  يور  ار  ماداـب  نغور  مرگ  بآ و 75  یمک  رادـقم  اب  هشفنب  لـگ  مرگ  رادـقم 15  ماداـب : هشفنب - نغور  هیهت  زرط  (- 1 [ ) 8]

. دیئامن هدافتسا  ار  نغور  هدرک و  فاص  سپس  دنامب . نغور  دش و  راخب  بآ  ات  دیناشوجب 
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1388 ه.ش. مود ، پاچ : ناهفصا ، شهوژپ -  نوناک  دلج ، 12 افش ، کیپ  هعومجم  دمحم ، يوسوم ، [ 9]

دلج 5

همانمیدقت

ریخب شدای 
دیزو کنخ  یمیسن  نم  نهذ  خیرات  رتفد  رد 

زونه تسا  هدنز  وا 
نم  رکف  ياليال  رد 

ناشوخان  راودیما  مسبت  رد  و 
ناملاع  ياوجن  تسا ز  ياهمهمه 
. مهدیم رامیب  هب  هخسن  هک  یتقو 

تسام  ناج  رب  هک  تسکش  همهنیا  اب 
تساههنیک  جامآ  هک  بیجن  یبلق  و 

دنسریم هار  تمالس ز  ياههژاولگ 
كاله  یماکان و  رتسب  نم ز  رامیب 

دوریم مابتشپ  هب  مارآ 
دهدیم راهب  يوب  میسن  اجنآ 

فک  هب  یلعشم  اب  هتسشن  ماب  هب  يدرم 
نم  رامیب  هتسخ  شوگ  مشچ و  رب  هک  گرتس  يدرم 

. دنزیم رایهب  هسوب  دیما و  قشع و 
داب هدوتس  هرامه  شمان 

دنزیم طارقب )  ) یمان مان  هب  دیما  رهم  هک 
يوسوم  دمحم  دیس 

1388 / 1 / 22
5 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

تسرهف ]

همانمیدقت  هحفص  ناونع 
بلاطم 5 تسرهف 

راتفگشیپ 9
هنقح 11 فیرعت 

هنقح 11 عارتخا  ناتساد 
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میدق 15 ناکشزپ  نابز  زا  هنقح  دئاوف 
هدراب 17 هلهسم  ياههنقح 

نآ 20 لاثما  نمزم و  لصافم  سغرثیل ، هتکس و  عرص و  يارب  هنقح 
هبکرم 21 ضارما  رد  هلهسم  هنقح 

هراح 21 ياههنقح 
هلدتعم 27 ياههنقح 

هنّیل 28 ياههنقح 
ناهدالا 35 هنقح 
کسمم 37 هنقح 

هنقح 38 یسنج و  يورین 
39 تسوبی )  ) رصح

ارفص 40 حشرت  تلق  رثا  رد  هنقح  موزل 
ارفص 40 يدنت  تدح و  زا  یشان  فعض  رثا  رد  هنقح  موزل 

ءاعم 41 ترارح  تدش  رثا  رد  هنقح  موزل 
ینومغلف 41 ای  هناثم و  محر و  عجو  رثا  رد  هنقح 

ندبلا 41 رونت  هلضع  ياخرتسا  رثا  رد  هنقح  موزل 
اعما 41 يدرس  رثا  رد  هنقح  موزل 
6 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

اعما 41 رد  دیدش  داب  رثا  رد  هنقح  موزل 
اعما 42 رد  تبوطر  داب و  يدرس و  هنقح 

اضعا 42 جلف  هنقح و 
رامیب 42 ندوب  بوطرم  ناوج و  رثا  رد  هنقح  موزل 

نآ 43 هب  طوبرم  ياههنقح  جنلوق و 
هباشم 44 ياهيرامیب  اب  جنلوق  ینیلاب  مئالع  توافت 

لک 45 رد  جنلوق  عاونا 
خفنلا 49 رساک  هنقح 

نکشداب 49 هنقح 
نخسم 50 هنقح 

درد 50 نکسم  هنقح 
ارفص 50 دض  هنقح 

سووالیا 51
لگنا 51 هب  طوبرم  ياههنقح 
دعقم 54 ياهيرامیب  هنقح و 
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هیلک 57 ضارما  رد  هنقح 
هناثم 61 ضارما  رد  هنقح 

ناکدوک 64 يراردابش  هنقح و 
عیرس 65 لازنا  هنقح و 

یباوخیب 67 هنقح و 
شوگ 67 هاگتسد  ياهیرامیب  هنقح و 

مسآ 68 يرامیب  هنقح و 
کیتایس 69 مسیتامر ، زورترآ ، لصافم ، ياهدرد  هنقح و 

7 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 
سرقن 69 هنقح و 

سا 70 ما . هنقح و 
ینیب 70 شزیربآ  یلصف و  ياهتیساسح  هنقح و 

تسوپ 71 يوادوس  تاباهتلا  امزگا و  هنقح و 
تسوپ 71 يوارفص  تاباهتلا  ریهک و  هنقح و 

اقستسا 71 هنقح و 
تجهب 72 هنقح و 

یغامد درس  ياهيرامیب  همه  عرص و  رمیازلآ ، نوسنیکراپ ،)  ) هشعر جلف ، هتکس ، هقیقش ، ای  نرگیم  هلمج  زا  فلتخم  ياهدردرـس  هنقح و 
یمغلب 72 جنلوق  و 

ارفص 73 گنس  تیتاپه و  هنقح و 
اهناطرس 73 هنقح و 

برچ 74 دبک  نوخ و  یبرچ  دنق ، هنقح و 
نانز 74 ياهيرامیب  هنقح و 

نینج 77 لتاق  ياههنقح 
يرادراب 78 دض  هنقح 

9 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

[ راتفگشیپ ]

یلاعت  هعمسب 
میزادنا  رثوک  ضوح  هب  رسکی  تمُخ  ياپ  زا  هکهناخیم  هب  ام  اب  ایب  یهاوخ  رگا  دقن  تشهب 

ظفاح
کی رد  اهشور  همه  ندرک  هدنز  یمالسا  ناریا  یتنس  بط  ياهشور  يایحا  رانک  رد  هک  تسا  تیمها  زئاح  تهج  نآ  زا  اههنقح  باتک 
هتفرگ راکب  رگیدکی  رانک  رد  نآ  ياهشور  همه  دیاب  هک  تسا  لماک  بتکم  کی  ام  یبط  بتکم  دراد . مات  یترورـض  گنهامه  متـسیس 

[. تفرگ 1 رارق  شیوخ  هار  رد  نمؤم  ینادرم  رمتـسم  ياهشالت  دنوادخ و  فطل  هب  هک  دوب  شزرارپ  مهم و  رایـسب  تماجح  يایحا  دوش .
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هک نید  ناـیاوشیپ  دـییأت  درادـن . یناـمردنوخ  تماـجح و  زا  یمکتسد  دـنراد  اـهيرامیب  ناـمرد  رد  هک  يریثأـت  رطاـخ  هب  زین  اـههنقح 
. تسا هجوت  لباق  هنقح  شور  دروم  رد  هدوب  زوسلد  قذاح و  یئابطا  لاحنیعرد 

رارق هدافتـسا  دروم  ینامرد  ياهشور  رثکا  رد  دیاب  دنراد  ندـب  زاسوتخوس  میظنت  جازم و  لیدـعت  رد  ار  رثا  نیرتهب  هک  اجنآ  زا  اههنقح 
مغلب و ارفـص و  نوخ و  جازم  راهچ  يدنبمیـسقت  لوبق  اب  هتـشاد و  قیمع  داقتعا  داعبا  مامت  رد  يزاسکاپ  هب  یناریا  یمالـسا و  بط  دنریگ .
یتـسه و رد  ّرثؤم  اـهنت  ناونع  هب  هّللا  هب  دـقتعم  حـلاص و  نادرم  زا  یگمه  هک  ناتـساب  ياـملع  اـب  یهارمه  یناریا و  بط  میکحت  رد  ادوس 

. دندرک يراذگهیاپ  ار  یکشزپ  ملع  یلاعتم  ریس  دندوب ، یهلا  ناربمایپ  شقن 
10 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

یناریا فیرـش  ّبط  هیاپ  لوصا  هب  دـنبیاپ  یلک  ظاحل  زا  اما  دراد  ار  دوخ  صاخ  نیناوق  یناـمردهنقح ، يزورما  حالطـصا  هب  اـی  هنقح  ملع 
یفاضا طالخا  زا  جازم  يزاسکاپ  هنقح ، حرط  زا  یناریا  بط  ياهفدـه  زا  یکی  نیاربانب  دـشابیم . هناـگراهچ  ياـهجازم  ینعی  یمالـسا 

صوصخب شراوگ  هاگتـسد  هک  ارچ  دوشیم ، داـی  نآ  زا  اـهيرامیب  ياهشیر  ناـمرد  رد  قفوم  رایـسب  شور  کـی  ناونع  هب  سپـس  تسا ،
ناونع هب  اجنآ  زا  دـنناوتیم  ازتنوفع  ياهسوریو  اهبورکیم و  هک  تسا  زیخيرامیب  نزاخم  تقیقح  رد  ءاضعا و  زا  یکی  نولوق  هدور 

هنقح اـنامه  اـهيرامیب  عمجت  زکرم  هب  ناـمرد  نیرتـکیدزن  سپ  دـننک . هدافتـسا  يراـمیب  شرتـسگ  دوخ و  دـشر  يارب  بساـنم  یهاـگیاپ 
رود ندـب  ياههاگتـسد  نیرتیتایح  نیرتمهم و  ناونع  هب  هسیئر  ءاـضعا  زا  ار  ازيراـمیب  طـالخا  هنقح  هک  تسا  نیا  رگید  هتکن  دـشابیم .

ات درادیم  ظوفحم  يدج  بیسآ  زا  ار  نانآ  ياهتنواعم  هسیئرلا و  مداخ  هسیئر و  ءاضعا  ندناشک ، لفـسا  هب  یلعا  زا  ار  يرامیب  دنکیم .
. دزاس مهارف  بیبط  يارب  ار  بسانم  تصرف  تقیقح  رد  ندب 

ینایاش کمک  جورخ  هار  رد  ناشنداد  رارق  اهنآ و  تیاده  ندب و  لفسا  هب  بابان  طالخا  ندناشک  اب  هنقح  شور  زین  يریگشیپ  ثحب  رد 
. دیامنب تشادهب  نیمأت  رد 

تیمها هب  ردـقچ  هک  دـهدیم  ناشن  نیا  هتفریم و  راکب  هنقح  ياـهوراد  تاـعیام و  حیحـص  يدـنببیکرت  رد  هک  تسا  یتقد  رگید  هتکن 
رد اهوراد  زا  یخرب  ندرب  راکب  دروم  رد  املع  نیب  يدـج  یملع  ياـهثحب  زا  ّولمم  ناتـساب  نارود  خـیرات  دـناهدوب . فقاو  یناـمردهنقح 

ياراد هنقح  ياهوراد  تخاس  سپ  تسا . هدش  طبـض  تبث و  یکـشزپ  خـیرات  بتک  رد  هک  تساههنقح  ددـعتم  ياههخـسن  يدـنببیکرت 
. درک میهاوخ  هراشا  نآ  هب  هّللا  ءاش  نا  میمانیم و  ینامردهنقح  ملع  ار  نآ  هک  تسا  ینیناوق 

يوسوم 1388 دّمحم  دیس 
11 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هنقح فیرعت 

ار لوپمآ  برع  رد  تسا . هلاما »  » هملک نآ  لداعم  دننک . اههدور  لخاد  دـعقم  قیرط  زا  هک  تسا  عیام  يوراد  نون  حـتف  اح و  ّمض  هب  هنقح 
یبوریال يارب  دـشابیم  ریهطت  ندرک و  هزیکاپ  يانعم  هب  تغل  رد  هک  هیقنت  تسا . نآ  عمج  فاـق  حـتف  اـح و  ّمض  هب  نقح  دـنیوگیم . مه 

هار زا  هنقح  هملک  زا  ام  باتک  نیا  رد  دوریم . راکب  زین  دـعقم  قیرط  زا  اههدور  ندرک  هزیکاپ  يارب  هنقح » هلاما و   » هملک ياجب  زین  تانق و 
ترابع هنقح  هک  دیآیمرب  نینچ  یطخ  بتک  نتم  زا  مینکیم . هدافتـسا  نادـهز  هار  زا  ناوناب  يارب  اصاصتخا  نانز و  نادرم و  يارب  دـعقم 

هک هتفگ  سونیلاـج  بیبـط  لـضاف  میکح  تسا . میکح  طارقب  نآ  عـضاو  محر و  هب  اـی  میقتـسم و  ياـعم  هـب  تاـعیام  ياـسرتسا  زا  تـسا 
: دیناوخب افطل  يریاط . زا  ار  هنقح  لمع  هتفرگ  ارف  طارقب  ترضح  شداتسا 

هنقح عارتخا  ناتساد 
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عرتخم عضاو و  طارقب  تسین . فطل  زا  یلاخ  نآ  ندینش  هک  دنهدیم  تبسن  ینانوی  روهشم  بیبط  دنمشناد و  طارقب  هب  ار  ییابیز  ناتـساد 
ناوضر  ) طارقب ترضح  شداتسا  زا  هدوب  قذاح  یبیبط  داتسا و  دوخ  هک  سونیلاج  دیآیم . رامشب  یکشزپ  ملع  خیرات  رد  هنقح  يروآنف 

هتسشن  یتشک  رد  طارقب  يزور  هک  دنکیم  لقن  هیلع  یلاعت ) هّللا 
12 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

بارـش و زا  مکـش  نتـشابنا  يروخرپ و  تّدـش  زا  هک  یتـشک  رد  دوـب  يدرم  دوـب . هتخود  مشچ  قـفا  هب  هنارکفتم  نارگن و  نیگمغ و  دوـب 
ناغرم انثا  نیا  رد  دربیمن . ییاج  هب  هار  هدش و  ناریح  يو  لاح  رد  طارقب  دیچیپیم . دوخ  هب  درد  زا  كانرطخ  یتلاح  هب  ذـیذل  ياهماعط 

دش یغرم  هجوتم  طارقب  ناهگان  دنتفرگیمرب . ایرد  زا  ار  دوخ  يزور  دندمآیمورف و  ایرد  هب  نامـسآ  زا  یهام  راکـش  لاح  رد  راوخیهام 
دمآ و ایرد  رانک  هب  درک  تدش  درد  نوچ  دیلامیم و  ایرد  رانک  ياههسام  هب  ار  دوخ  مکـش  درد  تدش  زا  دوب و  هدروخ  رایـسب  یهام  هک 

ادیپ تاجن  گرم  زا  هدـش  جراخ  يو  زا  يرایـسب  تالوضف  نآ  زا  دـعب  درکورف و  دوخ  ربد  رد  تفرگرب و  ار  ایرد  روش  بآ  دوخ  راقنم  اب 
رد هک  يدرم  هلیـسو  نیدـب  تفرگارف و  ار  هنقح  لـمع  طارقب  یبـیغ  ثداوح  زا  هک  دوب  نینچ  دومن . زاورپ  دوـخ  نایـشآ  يوـس  هب  درک و 

ار لمع  نیا  اهراب  نآ  زا  سپ  داد و  تاجن  دوب  هداتفا  گرم  لاح  هب  راوخیهام  غرم  نآ  دننام  تاعیام  اذغ و  ندروخ  يروخرپ و  زا  یتشک 
دوـمزآ و اـهراب  ار  لـمع  نـیا  شیاـمزآ  هتوـب  رد  دوزفا و  نآ  هـب  ییاـهزیچ  تـشگ و  رتریلد  جــیردت  هـب  هدرک  رارکت  ناراـمیب  دروـم  رد 
هک دـناهدرک  لقن  وا  راک  ياهیتفگـش  زا  دوب و  تسرپادـخ  دنمـشناد و  يدرم  طارقب  دـمآ . دوجوب  هنقح  ددـعتم  ياههخـسن  هلیـسونیدب 
هک هدش  هتخاس  يو  تسدب  اهناتسرامیب  دومن و  عنم  روز  رز و  نابحاص  ناتـسرپایند و  نیطالـس و  كولم و  ياوادم  زا  ار  دوخ  نادرگاش 

. هیلع یلاعت  هّللا  ناوضر  دندشیم  هجلاعم  اهناکم  نآ  رد  ناتسدگنت  ارقف و 
تاماهلا زا  دندوب  رادروخرب  يراشرـس  شناد  زا  هک  نآ  مغریلع  دنوادخ  هب  لّکوتم  لّسوتم و  ناکـشزپ  هک  دهدیم  ناشن  اهناتـساد  نیا 

یناریا و ياملع  ياهشور  میدـق و  بط  رد  ـالاب  ملاـع  طاـبترا  دـناهدوبن . لـفاغ  هدوبن  جراـخ  شناد  ملع و  هطیح  زا  مه  نآ  هک  ینامـسآ 
هدنب هب  دنوادخ  هنوگنیا  هک  بیغ  ملاع  زا  دوب  یماهلا  راوخیهام  غرم  طسوت  هنقح  تیاکح  ریظن  یثداوح  تسا . هدوب  مهم  رایسب  ناملـسم 

هب  کین  نادرم  نآ  هداد و  خر  يرامشیب  نابیبط  يارب  یهلا  تالضفت  ثداوح و  هنوگنیا  زا  تخومآ و  دوخ 
13 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دناهداد افش  ار  دوخ  نارامیب  هدش و  یئامنهار  بیغ  قیرط  زا  يرامیب  باوخ و  رد  ایؤر  تاماهلا و  هلیسو 
رایـسب نآ  جـیورت  رد  یهلا  ناربمایپ  و  ع )  ) یـسیع ترـضح  ع ،)  ) دوواد ترـضح  میکح ، نامقل  لاثما  هک  تسا  یفیرـش  بط  یتنـس  بط 

هاگچـیه هک  تسا  نشور  دوب . هتفرگن  رارق  مینیبیم  دوـخ  هعماـج  رد  اـم  نوـنکا  هچنآ  دـننام  يرهمیب  دروـم  یناـمز  چـیه  دناهدیـشوک و 
جرا ار  دوخ  ناگتشذگ  شالت  هکلب  دندرکیمن  عنم  ار  دوخ  زا  شیپ  ياملع  ياهدروآتسد  مولع و  خیرات ، تیاور  هب  یملع  ياهتضهن 

زا یـشخب  اـم  ناـمز  رد  دـندوزفایم . يدـیدج  تاـیبرجت  دـیدج و  خـسن  نآ  هدولاـش  رب  دـنتخومآیم و  ار  هفیرـش  موـلع  نآ  دـنداهنیم ،
، یقرـش رادمنید  ناکـشزپ  یلک  روطب  یناریا و  ناکـشزپ  رظن  فالخرب  هدـیزگرب  نامرد  ياجب  ار  یئوجدوس  هک  یبرغ  ّبط  نارادـمدرس 
داد و رارق  شیوخ  راـک  هحولرـس  ار  ضحم  یگدزملع  داـهن و  يراـنک  هب  هراـبکی  ار  میدـق  بط  ياـهيروآنف  نقتم و  نیناوـق  لوـصا و 

هبرجت دـیدج و  یمیـش  هاگـشیامزآ و  هیزجت و  رب  ار  بط  ملع  كـالم  تخاـس و  ازجم  یبـط  مولع  زا  ار  ینیبناـهج  قـالخا و  تمکح و 
شقن زا  دح  نیدب  ات  یطـسو  نورق  ياسیلک  یتسرپهفارخ  هیلع  ساسنر  رد  دش و  رکنم  ار  ادـخ  قارـشا و  بلق و  ریثأت  یلکب  داهن و  فرص 

رد هک  دـش  نینچ  دـیدرگ . عـقاو  نیرکاـملا  ریخ  هـّللا  هـّللا و  ورکم 1  اورکم و  قادـصم  هلیـسو  نیدـب  دـیزرو و  تلفغ  هنادـماع  دـنوادخ 
نیا اـما  تخاـس . هریخ  ار  ناـگمه  مشچ  یبط  هتفرـشیپ  ياههاگتـسد  دـندرک و  دـشر  تیاـغ  هب  هتفرـشیپ  تاودا  رازبا و  بط و  يژولونکت 
یفنم ضراوع  زا  راشرـس  اهوراد  تفر . افـص  هورم  زا  دشب و  تسد  زا  افـش  هک  ارچ  تشادـن  یکدـنا  زج  مدرم  يارب  یلـصاح  اهتفرـشیپ 
نازیم میرگنب  یتسردب  رگا  رـضاح  رـصع  رد  ام  کنیا  دـمآ و  مدرم  غارـس  هب  اهگرم  عاونا  دـش و  رتشیب  زور  هب  زور  اهيرامیب  دـندش و 
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يور میدـق  بط  يوـسب  جـیردتب  هورگهورگ  مدرم  مـینیبیم و  رتـنوزفا  یـسب  هتـشذگ  ياـهنارود  اـب  هسیاـقم  رد  ار  ریموگرم  تاـفلت و 
یهاگزاره  ناتساب  نارود  رد  دنشخب . تاجن  جنر  درد و  زا  ار  دوخ  نارامیب  هلیسونیدب  ات  دنروآیم 

14 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 
اما تشاذـگیم  ياجرب  دوخ  زا  یعیـسو  راتـشک  تفرگیم و  ار  مدرم  زا  یعمج  نابیرگ  نوعاط  ابو و  هبـصح ، دـننام  يرـسم  ياهيرامیب 

فلتخم لاکـشا  اب  اهيرامیب  ضارما و  عاونا  تسین . ام  نامز  اب  هسیاقم  لباق  تشاد  هک  یتعـسو  یتخـس و  همه  اب  اهریموگرم  نآ  یمامت 
رامشیب ياهيرامیب  هلیسو  هب  کتکت  هنادهناد و  مدرم  نوچ  دناشکیم و  گرم  ماکب  جیردت  هب  سپـس  هدرک  ریگنیمز  ار  دارفا  کتکت 

دوخ زا  لبق  لسن  هب  رگا  تسا . هتـشذگ  زا  رتدیدش  رایـسب  ریموگرم  رامآ  هکنآ  لاح  دـیآیمن ، مشچ  هب  نادـنچ  ارهاظ  دـنوشیم  راکش 
رتالاب دـص و  ریز  بلغا  هک  ینالوط  ياهرمع  اب  مه  نآ  میدرکیم  هدـهاشم  رامیب  دـنچ  نالاسنهک  نایم  رد  گرزب  لیماف  کی  رد  میرگنب 
ماجنا ناشدوخ  ار  دوخ  یصخش  ياهراک  زونه  گرم  ماگنه  بلغا  درکیم و  ناشریگنیمز  نس  تلوهک  مه  نآ  هک  دندوب  اههلاسدص  زا 

. دندادیم
. تسا رامیب  رفن  کی  رفن  ود  ره  زا  دشاب ، لکشمیب  یسک  میراد  غارس  رتمک  کچوک  تیعمجمک و  یتح  هداوناخ  ره  رد  دینک  هاگن  لاح 

. دسریم شوگب  اهتیاکش  اههلان و  نآ  لاثما  درداپ و  دردرس و  زا 
تیرـشب يارب  نابرهم  يردام  هک  تعیبط  يوس  هب  رتشیب  هچره  دـننک  شالت  هک  مدرم  داحآ  يارب  تسا  يرطخ  گنز  لـئاسم  نیا  یـسررب 

. دننک رارف  دیدج  ندمت  تعنص و  گرم  زا  دنروایب و  يور  زوسلد  تسرپادخ و  نادنمشناد  مولع  نونف و  يوسب  تسا و 
ار مدرم  ياهدرد  زا  يدرد  دریگ و  رارق  هناش  ّلج  قح  تیانع  هجوت و  دروم  دوریم  دـیما  هک  اتـسار ، نیا  رد  تسیـشالت  اههنقح  باـتک 

. دشخب افش 
: دومرف هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  دناهدرک  تیاور 

هّللا دبع  ابا  زا  دنکیم  تیاور  یلاصخ  بحاص  ار و  نطب  دـنادرگیم  نالک  هنقح  تسا و  هنقح  ار  امـش  دـنکیم  اوادـم  هک  يزیچ  نیرتهب 
هک  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 
15 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ار نآ  دـناهدروآ  لـعف  هب  هک  قـیقحتب  تساود و  نآ  هک  یتـسردهب  هنقح  هک  دوـمرف  یق و  هنقح و  طوعـس و  تماـجح و  تسا : راـهچ  اود 
. حلاص نادرم 

میدق ناکشزپ  نابز  زا  هنقح  دئاوف 

تبـسن دننام  اعما  هب  هنقح  تبـسن  ءاعما و  زا  دنکیم  لوضف  جارخا  دـشابیم . دـیفم  ضارما  رثکا  يارب  تسا و  عفنلا  ریثک  هنقح  هک  دـینادب 
رد دـنکیم  عنم  طارقب  یلعا . هب  دـنکیم  لـفاسا  زا  بذـج  روآیق  لفـسا و  هب  یلعا  زا  دـنکیم  داوـم  بذـج  هنقح  هدـعم . هب  تسا  ّئیقم 

. دشاب هدعم  تکراشم  هب  هکنآ  رگم  ار  تائیقم  لامعتسا  سأر  ياهيرامیب 
عفد ار  ّرـضم  داوم  دـنکیم  دراو  نآ  رد  بیبط  هک  ياهلهـسم  توق  اب  دـناشکیم و  نیئاپ  هب  ار  لصاح  لوضف  اعما  رد  ألخ  داـجیا  اـب  هنقح 

. تسا نادنچود  هلهسم  ياههنقح  رد  تیصاخ  نیا  دیامنیم .
زا دنکیم  لوضف  بذج  ار و  اهنآ  ماروا  هناثم و  هیلک و  عاجوا  ماسقا  جنلوق و  اعما و  درد )  ) عاجوا دهدیم  نیکست  هنقح  هک  دیشاب  هاگآ 

دراد يریثک  عفن  هنقح  تسا . هدـنام  تاغارفتـسا  زا  هک  یلوضف  عفد  يارب  هنقح  زا  دوشیم  هتفرگ  کمک  هیلاع و  ياضعا  هسیئر و  ءاـضعا 
مالآ كرو و  عجو  و  [ 2] ءاسنلا قرع  لصافم و  درب  يارب  دیامنیم . هاب  تیوقت  لسانت و  ياضعا  اههیلک و  يدرـس )  ) درب ندرب  نیب  زا  يارب 

هکنادب دراد . ظالغ  اعما و  حورق  جحـس و  يارب  هک  تسا  یعفن  هنقح  رگید  دئاوف  زا  ینابـصع . ياضعا  ضارما  یغامد و  ضارما  محر و 
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ترورض و تقو  رد  هک  تسا  نآ  قح  و  هن !. یخرب  دناهتـسناد و  طرـش  ار  هسیئر  ياضعا  تمالـس  تحـص و  هنقح  لامعتـسا  رد  ابطا  رثکا 
. تسا طرش  هتبلا  ترورض  ریغ  تقو  رد  تسین و  طرش  رابجا 

يارب یکـشزپ  لـئاسم  نیرتمهم  زا  یکی  اـهنآ  هب  طوبرم  ياـهيرامیب  تـالاح و  جازم و  تخانـش  هک  تساـتراهچ  ندـب  هسیئر  ياـضعا 
هب  نادنمقالع  ناهوژپشناد و 

16 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 
دای هب  ار  ریز  رعـش  هرـس ) سدـق   ) یفـسوی ترـضح  ردـقنارگ  داتـسا  موحرم  زا  يریگدای  تلوهـس  يارب  تسا . یتنـس  بط  نونف  يریگارف 

: میشاب هدرک  یناریا  بط  هتخوسلد  نآ  زا  يدای  هک  دشاب  دیراپسب 
هیصخ  غامد و  دبک و  بلقدشاب و  راچ  هسیئر  ياضعا 

. دینک یقلت  روکذ  ثانا و  رد  هطوبرم  ياههاگتسد  یسنج و  يورین  معا  يانعم  هب  ار  هیصخ 
دهاوخ ندب  رـساترس  هب  نآ  دئاوف  هک  تسا  هسیئر  ياضعا  حیرفت  هیقنت و  تیوقت و  ریهطت و  نآ  نیرتمهم  هنقح و  ریثأت  نیلوا  تسا  یهیدب 

. دیسر
بش رد  ای  دشاب  زور  يادتبا  رد  هکنآ  رگم  تسین  زیاج  مرگ  ياهزور  رد  درس و  ياوه  رد  تسا . ناتسمز  زیئاپ و  هنقح  يارب  نامز  نیرتهب 
اریز نآ  زا  دعب  هن  دوش  ماجنا  مامح  زا  لبق  هک  تسا  نآ  مامح  تقو  هب  تبـسن  هنقح  حـیجرت  دـشاب . هدـش  کنخ  اوه  تقو  ود  نیا  رد  هک 

تخس و طالخا  هک  تسا  نآ  هنقح  ندوب  دیفم  يارب  طرـش  دزاسیم و  ادج  مه  زا  ار  اهنآ  دروآیمرد و  تکرح  هب  ار  طالخا  مامح  هک 
هدئاف دـیفم  نادـنچ  هنقح  دـننکیم  ادـیپ  یگتخیـسگمه  زا  طالخا  هک  مامح  زا  دـعب  سپ  دـیامن  بذـج  لفـسا  هب  العا  زا  ار  هدـینتمهرد 

لامعتسا نآ  لاثما  ماسرس و  لیبق  زا  هیغامد  ضارما  جنلوق و  دننام  ییاهيرامیب  رد  هنقح  رگا  هکنادب  مامح . زا  لبق  هب  تبسن  دوب  دهاوخن 
تایوقم زا  ییاهوراد  ادـتبا  دـیاب  ّالا  دـشاب و  اتـشان  یلاخ و  هدـعم  هک  ینامز  ینعی  ددرگ  ماجنا  هدـعم  يالخ  رد  هک  تسا  بجاو  دوشیم 

نیریـش و هب  بیـس و  تبرـش  ای  دنقلگ  لیبق  زا  ییاهزیچ  دناوتیم  روکذم  تایوقم  دننک . هنقح  هاگنآ  دنناروخب  وا  هب  بلق  غامد و  هدعم و 
. دشاب نآ  لاثما  نیریش و  دوع  شراوج  زا  یلیلق  رایسب  ردق 

، وراد نازیم  راـمیب ، ناوت  دوش . تیاـعر  دـیاب  زین  هنقح  لامعتـسا  رد  دوشیم  هتفرگ  رظن  رد  اـهوراد  اـهنامرد و  همه  رد  هچنآ  یلک  روطب 
ياههخسن  تابیکرت  دوش . هتفرگ  رظن  رد  دیاب  وریغ  وراد و  جازم  هنقح ، يارجا  رارکت  تقو و  لهسم ، یهدلاهسا  تردق 
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. تخادرپ میهاوخ  نادب  باتک  نیا  رد  هک  تسا  ینیناوق  عبات  مه  رانک  رد  اهوراد  شنیچ  یگنوگچ  هنقح و 

نکمم دوریم  راکب  يددـعتم  ياهيرامیب  ناـمرد  يارب  هکنآ  لـیلد  هب  اههخـسن  هک  مرادیم  فوطعم  هتکن  نیا  هب  ار  نارگـشهوژپ  هجوت 
دنکیم تشگزاب  دروم  ره  رد  نآ  قیبطت  درس . ياهيرامیب  يارب  الثم  دوش  هتـشون  ضارما  زا  ياهتـسد  يارب  یلک  روطب  نآ  صاوخ  تسا 

هدش تبث  یکـشزپ  مولع  خیرات  رد  نآ  عرتخم  مانب  اههخـسن  زا  یخرب  هک  تسا  نآ  مود  هتکن  هنقح . ياهوراد  تخاس  بیکرت و  نیناوق  هب 
زا هدومن و  نادـنمدرد  نامرد  فقو  ار  دوخ  دوجو  یمامت  اب  هک  دـندوب  دوخ  ناـمز  ناـفراع  ناـگتخیهرف و  نادنمـشناد و  بلغا  هک  تسا 

ناوضر دناهدومن . یهلا  شاداپ  تفایرد  قحتـسم  ار  دوخ  دناهداد و  یقرت  شیوخ  نامز  رد  نکمم  يالعا  ّدح  هب  ار  یکـشزپ  شناد  ییوس 
همیدـق بتک  رد  بوتکم  ياههخـسن  لقن  رد  تناما  تیاـعر  اـب  مینکیم و  اـّنمت  شناد  ملع و  هصرع  نادرمدار  نیا  يارب  ار  یهلا  نارفغ  و 

هتکن نیا  دروم  رد  رکذت  اب  مینکیم . لقن  نیدابارقا  باتک  زا  ار  هنقح  هخـسن  نیلوا  نونکا  میرادیم . یمارگ  ار  ناشهار  ناشدای و  هراومه 
: هک

زا زین  ییاهنت  هب  رگا  یتح  تساهنیرتدـمآراک ، نیرترثؤم و  نیرتمهم و  زا  یکی  یبط  ياهشور  ریاس  اـب  هارمه  راـنک و  رد  یناـمردهنقح 
. تسا شخبرمث  تماجح  ینامردنوخ و  دننام  ینامردهنقح  دربراک  يریگشیپ  ملع  رد  دهدیم . ناوارف  ياههرهب  دوش  هدافتسا  نآ 
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هدراب هلهسم  ياههنقح 

، ناشوایسرپ بلعثلا ، بنع  رفولین ، لگ  هشفنب ، لگ  فک ، کی  وج  درآ  سوبس  هتسد ، کی  مادکره  زا  ردنغچ  گرب  بآ  ملک ، گرب  بآ 
بانع لاقثم ، ود  کیره  زا  سوسلا  لصا  هنایزار ، خیب  ینـساک ، خیب  تسوپ  ینـساک ، مخت  هزبرخ ، مخت  نیرایخ ، مخت  دیفـس ، یمتخ  لگ 

رد ار  عومجم  هناد  ناتسپهس 20  هناد ،  10
18 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ربنـش 15 رایخ  سولف  لاقثم ، هد  کیره  زا  نیبجنرت  یناسارخ ، تشخریـش  هدومن ، فاص  دنامب . نآ  ثلث  ات  دـنناشوجب  بآ  زیربت  نم  کی 
کیره 10 زا  قیقر  یطبن  هماکبآ 3 ،] ودک ، نغور  خرس ، لگ  نغور  لاقثم ، کی  نیریـش  ماداب  نغور  دنیالاپب و  هدرک  لح  نآ  رد  لاقثم 

. مرگ مجنپ  کی  هدیئاس  ینیچ  دنویر  لاقثم ، کی  ماعط  کمن  لاقثم ،
رگا دـننکن . رارکت  ددرگنرب  یلبق  هنقح  ات  دـننک  هنقح  هک  رابره  دـنیامن و  هنقح  هعفد  راهچ  هب  هدومن  میـسقت  تمـسق  راـهچ  هب  ار  اـهوراد 
بآ اب  ادتبا  لوا  هنقح  زا  لبق  ددرگ . مامت  مراهچ  هنقح  بش  همین  هک  دننک  میسقت  يروط  ار  دعب  هعفد  هس  دننک  عورش  برغم  ار  لوا  هنقح 

. دوش مامت  رهظ  ات  حبص  نیب  دیاب  دننک  عورش  رحس  ماگنه  رگا  دنیامن . هیقنت  مرلو  کمن 

هنّیل هدراب  هنقح 

دیناشوجب و لاقثم  کـیره 5  زا  مطرقلا  بح  زغم  بلعثلا ، بنع  رـشقموج ، لاـقثم ،  2 مادـکره 5 / زا  کلملا  لیلکا  يزابخ ، هشفنب ، لـگ 
نیریش ماداب  نغور  دینک و  فاص  هدرک ، لح  نآ  رد  لاقثم  کیره 10  زا  تشخریش  نیبجنرت و  لاقثم ، ربنش 5  رایخ  سپس  دیئامن  فاص 

. دیئامن هنقح  رابود  دیئامن و  هفاضا  لاقثم   10
هنوباب و لگ  لاقثم ، یکم 4  ءانس  دشابن  مکاح  رامیب  رب  طرفم  یمرگ  هکیتروصرد 

19 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دیئامن هنقح  دیشاپب و  نآ  رب  ینمرا  هروب  مجنپ  کی  هدومن و  هفاضا  لاقثم  کیره 2  زا  کساخراخ 

هدراب هلهسم  هنقح 

هراشا

. تسا دیفم  هراح  ضارما  عیمج  يارب  هرس ) سدق   ) لضاف دمحم  میکح  زا 
لـصا تسد ، فک  کی  کیره  زا  رایخ ، مخت  دیفـس ، یمتخ  مخت  هشفنب ، لگ  یکم ، ءانـس  رـشقموج ، هتـسد ، کی  فیطل  ردـنغچ  گرب 

هدرک لح  نآ  رد  مرگ   1 خرس 4 / رکش  مرگ ، ربنش 3  رایخ  سولف  هاگنآ  دنیامن  فاص  هدناشوج و  ددع ، ناتسپس 30  لاقثم ، کی  سوسلا 
مرگ مجنپ  کی  ینمرا  هروب  مرگ ،  1 دجنک 4 / نغور  لاقثم ، کی  نیریـش  ماداب  نغور  دنیالایب و  سپ  دوش  ادج  مامت  ربنـش  رایخ  لسع  اب 
هدایز لاقثم و  نآ 42  رادقم  دشاب  هدوب  هک  تسا  نآ  راوازس  دننک و  لخاد  اینومقس  مرگ  مهد  کی  دشابن  دیدش  بت  رگا  دیئامن و  هفاضا 
. ترارح هب  لیام  مرگمین و  دشاب  هدوب  ددرگ و  یشغ  ثروم  سپ  دناسرن  هدعم  قاقد و  ياعم  اب  تمحازم  ات  یکدنا  رگم  دشابن  نآ  رب 

رگید هدراب  هلهسم  هنقح 

. دشاب دنمدوس  ار  مرگ  ياهيرامیب  همه  دیاشگب و  ار  عبط 
، مدنگ سوبس  کلملا ، لیلکا  دیفس ، یمتخ  لگ  مرگ ، هتفوکمین 2  رشقموج  هناد ، کیره 30  زا  ناتسپهس  بانع و  مرگ ،  1 یکم 4 / ءانس 
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، دسر لاقثم  هب 84  ات  دیناشوجب  بآ  مرگ  رد 242  ار  همه  هناد ، درز 10  ریجنا  مرگ ، کی  هشفنب  لگ  یفک ، کیره  زا  هتفوک  مین  کـسح 
ودک و نغور  خرس ، رکش  هدومن  فاص 

20 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دنیامن هنقح  هعفد  ود  هب  مرگ  مین  دننز و  مهرب  هدومن  هفاضا  مرگ  کیره 2  زا  هماکبآ  هشفنب ، نغور 

نآ لاثما  نمزم و  لصافم  سغرثیل 4 ،] هتکس و  عرص ، يارب  هنقح 

، لاقثم یکم 4  ءانـس  لاـقثم ، کـیره 2  زا  ناـجنروس  بش ، قـیقد ، نوـیروطنق  عورخلا ، بح  زغم  هدـعج ، دیفـس ، دـبرت  سودوخوطـسا ،
. لاقثم جیافسب 3  هناد ، ناتسپهس 20  هناد ، بانع 10  لاقثم ، مطرقلا 3  بح  زغم  لاقثم ، کی  دیفس  نوقیراغ 

راخب نآ  زا  یمین  ات  دـنناشوجب  بآ  ناویل  اب 3  ار  نآ  يروخاذـغ  قشاق  رابره 2  دـننک . بوکمین  یقرب  نواه  اب  طولخم و  مهاب  ار  اـهوراد 
دننک و لح  نآ  رد  لاقثم ، خرس 5  رکش  لاقثم ،  15 سولف ) هتسوپ  لخاد  گنر  ياهوهق  ياههدرپ   ) ربنـش رایخ  سولف  دننک . فاص  ددرگ ،

کی قزرا  لقم  تمسق  کی  رد  هدومن  میسقت  تمـسق  هب 2  ار  یگمه  هدومن  هفاضا  لاـقثم  نیریـش 10  ماداب  نغور  دنیامن ، فاص  هرابود 
رتسدیب دنج  لظنحلا ، محـش  دنهاوخ  رتيوق  رگا  دـنیامن و  هنقح  هدومن و  لخاد  کناد  کی  ریـشواج  لاقثم ، کی  ینمرا  هروب  مرگ ، مهد 

باعل هلایپ  کی  ندرک ، فاص  زا  دعب  ار  لوا  هنقح  يازجا  دـشاب  طارفا  تیاهن  رد  ترارح  رگا  هدومن و  هفاضا  مرگ  مشـشکی  کیره  زا 
زا دعب  دسرب  لاقثم  دص  هب  ات  دنناشوجب  میالم  شتآ  هب  بآ  لاقثم  دـص  هس  رد  ار  ازجا  هک  دـیاب  هدرک و  هفاضا  ودـک  نغور  انوطق و  رذـب 
بآ ات  تخیر  دیاب  زاب  لوا  بآ  فصن  ردـق  هب  ددرگرب  رید  هنقح  بآ  هاگره  لاقثم و  تمسق 50  ره  دنیامن  تمسق  ود  هدومن  فاص  نآ 

. دروایب ار  لوا 
21 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هبکرم ضارما  رد  هلهسم  هنقح 

ینمرا هروب  مرگ ،  1 دـجنک 4 / نغور  دـنیالایب  هدرک  لح  نآ  رد  مرگ   1 خرس 4 / رکـش  مرگ ، ربنـش 3  رایخ  سولف  مرگ ، ردنغچ 12  بآ 
. دشاب عفان  ار  ارفص  مغلب و  زا  بکرم  رهظ  عاجوا  دنک و  ارفص  هب  طولخم  مغلب  غارفتسا  نیا  دننک و  هنقح  دنیامن  هفاضا  هدوس  مرگ  کی 

هیغامد هیمغلب  ضارما  يارب  عفان  رگید  هلهسم  هنقح 

کیره 5/ زا  خرس  لگ  نغور  هشفنب و  لگ  یفک ، مدنگ  سوبـس  لاقثم ، یکم 4  ءانس  لاقثم ، کیره 5  زا  سودوخوطسا  یسراف ، رتعص 
هروب لاقثم ،  22 خرـس 5 / لگ  نغور  لاقثم ، خرـس 9  رکـش  دیئامن  فاص  هدناشوج  هناد  یقنم 20  زیوم  کـناد ، بیطلا 2  دوع  لاـقثم ،  2

. دنیامن هنقح  هدرک  لخاد  مرگ  مهد  کی  هدوس  ینمرا 

دراد ار  عفن  نیمه  هک  رگید  هلهسم  هنقح 

. دنیامن هنقح  هدرک  جوزمم  مرگ  کیره 4  زا  قیقر  هماکبآ  دجنک ، نغور  مرگ ، ردنغچ 8  گرب  بآ 

هراح ياههنقح 

هراشا
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یشرق  زا  لوقنم  هراح  هلهسم  هنقح 
. دوب عفان  ار  یمغلب  رهظ  عاجوا  جنلوق و  دنک و  مغلب  غارفتسا 

مرگ  1 هتـسه 4 / نودب  زیوم  مرگ ،  1 کیره 2 / زا  قیقد  نویروطنق  یکم ، ءانـس  جیوافـسب ، دنناشوجب  مرگ  دـصکی  ردـنغچ  گرب  بآ 
دوش ادج  ربنش  رایخ  سولف  لسع  مامت  ات  دنلامب  نآ  رد  مرگ  یفصم 2  لسع  مرگ ، ربنش 3  رایخ  سولف  زغم  سپ  دنیالایب 

22 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دنیامن هنقح  نآ  هب  دننز و  مهرب  دنیامن و  هفاضا  وراد  هب  هدوس  مرگ   0 کیره 8 / زا  هدومحم  ینمرا ، هروب  سپ  دنیالایب  رگید  هبترم 

سونیلاج هراح  هنقح 

، مرگ کیره 2  زا  ناتکرذـب  هبلح ، دـهد . دوس  ار  اهنیا  لاثما  هتکـس و  عرـص و  هوقل و  جـلاف و  دـهد و  لیلحت  ار  ظیلغ  ياهداب  هنقح  نیا 
گرب مرگ ،  1 بادـس 4 / مرگ ، مـطرقلا 2  بـح  زغم  مرگ ، عورخ 6  گرب  مرگ ، هتفوـکمین 4  رـشقم  عورخلا  بح  هناد ، درز 10  ریجنا 
لاقثم کیره 42  زا  یمتخ  هشیر  سوسلا ، لصا  ناتـسپهس ، مرگ ، کی  هتفوکمین  رـشقم  ماداب  زغم  مرگ ، مدنگ 4  سوبس  مرگ ، تسپسا 6 

جنیبکـس مرگ ، مجنپ  ود  قزرا  لقم  نآ  زا  لاقثم  ره 84  رد  دنیالایب و  سپ  دـسر  لاقثم  هب 252  ات  دـنناشوجب  بآ  لاقثم  رد 840  ار  همه 
لاقثم یفصم 11  لسع  مرگ ، نیدران 2  نغور  رد  هدومن  فاص  زاب  سپ  دننک . لح  لاقثم  کی  قشوا  مرگ ، مجنپ  ود  ریشواج  لاقثم ، کی 
. دننک هنقح  هعفد  هس  هب  مرگمین  سپ  دوش  هتخیمآ  ات  دننز  مهرب  هدومن و  هفاضا  لاقثم  دودح 19  هماکبآ  رتبرچ ، لاقثم  عبر  دودح  و 

رگید هراح  هنقح 

. دراد درس  ار  یمغلب  جنلوق  جلاف و  عرص و  هتکس و  باحصا 
کی ینعی  دسر  فصن  هب  ات  دـنناشوجب  بآ  نمکی  رد  یفک ، مادـکره  زا  بادـس  تبـش ، هاوخنان ، هبلح ، قیقد ، نویروطنق  لظنحلا ، محش 

7 خلت 5 / ماداب  نغور  مرگ ، یفـصم 2  لسع  هدرک  لح  نآ  رد  مرگ  مجنپ  ود  کیره  زا  واگ  هرهز  جنیبکـس ، سپ  دنیالاپب  دـنامب و  لطر 
. دنیامن هنقح  هدومن  لخاد  مرگ ،  1 هدوس 4 / ینمرا  هروب  هدرک  هفاضا  لاقثم 

23 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

رگید هراح  هنقح 

. اهنیا لاثما  محر و  يدرس )  ) درب هرصاخ و  عجو  جنلوق و  تابس و  هوقل و  جلاف و  هتکس و  عرص و  دننام  یمغلب  ضارما  يارب  زا  تسا  عفان 
، روثلا ناسل  یفک  کیره  زا  وج  درآ  مدنگ و  سوبس  هتفرگ  ار  اهنیا  بآ  ياهتسد ، کیره  زا  سفرک  گرب  ردنغچ و  گرب  ملک و  گرب 

محـش قشوا ، کلملا ، لیلکا  لیبجنز ، دیفـس ، دـبرت  کشخ ، ياـفوز  قیقد ، نویروطنق  سودوخوطـسا ، یقتـسف ، جیوافـسب ، هیوبجن ، رداـب 
، اشاح هزبرخ ، مخت  ینـساک ، خیب  تسوپ  سوسلا ، لصا  ای  نایداب  خیب  سفرک ، خیب  ربک ، خـیب  تسوپ  ناشوایـسرپ ، بلعثلا ، بنع  لظنحلا ،

ریجنا لاقثم  کیره 2  زا  ناجنروس  هبلح ، سویردامک ، سوطیفامک ، یمور ، نیتنـسفا  یکم ، رخذا  يزابخ ، مخت  یمتخ ، لگ  هشفنب ، لـگ 
بآ زیربـت  مین  نمکی و  رد  ار  عومجم  لاـقثم  یکم 4  ءانـس  هناد ، کـی 20  ره  زا  ناتـسپهس  یقنم ، زیوم  هناد ، کیره 10  زا  باـنع  درز ،

دنقلگ نیبجنرت ، ناسارخ ، تشخریش  لاقثم ، ربنـش 15  رایخ  سولف  هدومن  فاص  سپ  دنامب  بآ  لاقثم  دص  هس  ینعی  نم  مین  ات  دنناشوجب 
، عورخلا بح  نغور  نیدران ، نغور  لاـقثم  کیره 10  زا  هنوباب  خرـس و  لگ  نغور  قیقر  هماکبآ  دـنیالایب  لاـقثم  کیره 10  زا  یباـتفآ 

هبترم لوا  هدومن  هفاضا  لاقثم  کی  کیره  زا  هدوس  ماعط  کمن  يدنه ، مرد  کی  هدوس  ینیچ  دنویر  لاقثم  کیره 4  زا  خلت  ماداب  نغور 
. دنیامنن هنقح  رگید  ددرگنرب  هک  هعفد  ره  اب  دنیامن و  لمع  روکذم  خوبطم  بآ  هب  هبترم  سپ 4  دنیامن  هنقح  کمن  بآ و  هب  هعفد  کی 
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24 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

رگید هراح  هنقح 

. تسا عفان  ار  هدراب  ینابصع  یغامد و  ضارما  محر و  مالآ  و  درس )  ) هدراب لصافم  عاجوا  جنلوق و  هک 
2 مادـکره 5 / زا  ناجنروس  ملک ، گرب  تبـش ، مطرقلا ، بح  زغم  هنوباب ، لظنحلا ، محـش  هبلح ، ناتکرذـب ، هشفنب ، لگ  خرـس ، لگ  هچنغ 

نآ رد  لاقثم  مادکره 1  دنقلگ  ربنشرایخ ، سولف  سپس  دنیالاپب  دنامب ، ناویل  ات 4  هدناشوج  بآ  ناویل  اب 6  ندرک  بوکمین  زا  سپ  مرگ 
هدوس يدـنه  کمن  يروخابرم و  قشاق  کی  ینمرا  هروب  هدرک  لخاد  يروخاذـغ  قشاق  کی  عورخلا  بح  نغور  دـنیالاپب  زاب  هدرک  لـح 

. دنیامن هنقح  دوش  طولخم  وکین  ات  دننز  مهرب  هدومن  هفاضا  يروخیاچ  قشاق  کی 

رگید هراح  هنقح 

. دروآ دورف  ار  ضیح  تابوطر و  دوب و  دنمدوس  ار  یلفس  ياضعا  محر و  نیرس و  تشپ و  درد 
رد ار  همه   1 کیره 4 / زا  تبـش  هنوباب ، کسح ، هبلح ، مرگ ، مجنپ  ود  کـیره  زا  سویلاسیـسرذب  سفرک ، مخت  ناـیداب ، مخت  هاوخناـن ،
مرگ مجنپ  کی  ریـشواج  مرگ ، کی  مادکره  قرزا  لقم  قشوا ، دیریگب  سپ  هدرک  فاص  دسرب  لاقثم  هب 84  ات  دیناشوجب  بآ  مرگ   252

دودح 11 یفـصم  لسع  هدرک  لخاد  هدوس  مرگ  کی  کیره  زا  ینمرا  هروب  رتسدـیبدنج ، سپ  دـینک  لح  مرگ  خوبطم  بآ  رد  هتفوکمین 
ار هنقح  نیا  رگا  هک  هتفگ  نمؤم  دـمحم  ریم  میکح  دـنیامن . هنقح  هدوـمن  لـخاد  مرگ  کیره 2  زا  نیدران  نغور  دـجنک ، نغور  لاـقثم ،

. دوشن عفد  دوز  ات  دننک  كاسما  دنناوت  ات  دننک و  هنقح  لبق  رد  هک  دیاب  دنیامن  لامعتسا  ضیح  سابتحا  محر و  تدورب  يارب 
25 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

یغامد هدراب  ضارما  زا  نآ  لاثما  سغرثیل و  يارب  زا  عفان  رگید  هراح  هنقح 

هک دراد  هارمه  یکبـس  مرن و  بت  تسا و  یگدولآ  باوخ  اب  هارمه  دیدش  یـشومارف  یعون  هک  دـنیوگ  ار  درـس  ماسرـس  يرامیب  سغرثیل 
رگا ار  رگید  ياهتمالع  ددـنبب . هک  دـهاوخیم  هرابود  درک  زاب  ار  شمـشچ  ات  رامیب  دـیآیم و  رایـسب  هزایمخ  دوشیمن و  ساسحا  هاـگ 

. دییامن عوجر  نوناق  دننام  عجرم  ياهباتک  هب  دیهاوخیم 
، عورخلا بح  زغم  لـظنحلا ، محـش  مدـنگ ، سوبـس  ردـنغچ ، گرب  ناتکرذـب ، هبلح ، مطرقلا ، بـح  لـمرح ، شوـجنزرم ، تبـش ، هنوباـب ،
نوتیز و نغور  لاـقثم ، یفـصم 7  لسع  دنیامن  فاص  هدـناشوج و  هناد  درز 10  ریجنا  یفک ، کـیره  زا  سودوخوطـسا  قیقد ، نویروطنق 

. دننک هنقح  هدومن  هفاضا  لاقثم  کیره 7  زا  هماکبآ 

هنقح

ياـضعا دـنک و  ضیح  راردا  دروآ و  دورف  هبطر  لوضف  محر و  بیـضق و  ءاـخرتسا  محر ، هناـثم ، هیلک ، یمغلب ، هدراـب  ضارما  يارب  عفاـن 
. دیامن مرگ  ار  یلسانت 

ناسل یفک ، کیره  زا  هبلح  درآ  مدـنگ و  سوبـس  هتفرگ  ار  اهنیا  بآ  هتـسد ، کی  کـیره  زا  سفرک  گرب  ردـنغچ ، گرب  ملک ، گرب 
رخذا امامح ، اشاح ، ناسلب ، دوع ، سویرذاـک ، سوطیفاـمک ، بیطلا ، دوع  سودوخوطـسا ، هیوبجنرداـب ، قیقد ، نویروطنق  جیافـسب ، روثلا ،

نم کی  رد  ار  عومجم  لاقثم  کی  بادـس  گرب  لاقثم ، هتسه 2  نودب  زیوم  هناد ، درز 10  ریجنا  سفرک ، خیب  هنایزارخـیب ، تسوپ  یکم ،
مراهچ کی  مادکره  زا  تیتلح  دزراب ، قرزا ، لقم  ریـشواج ، قشوا ، جنیبکـس ، یکمّرم ، دـنیالاپب  سپ  دـسرب  فصن  هب  ات  دـنناشوجب  زیربت 
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رانید 10 تبرش  لاقثم ، ربنش 15  رایخ  سولف  سپ  دنیالاپب  زاب  هدرک  لح  روکذم  خوبطم  بآ  رد  هتفوک  مرگ 
26 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

، يدـنه کـمن  ینمرا ، هروـب  دـنریگب  سپ  دـنیالاپب  زاـب  سپ  دوـش  ادـج  ربنـش  راـیخ  سوـلف  زا  لـسع  عـیمج  هک  هدرک  لـح  وا  رد  لاـقثم 
لگ نغور  قیقر  هماکبآ  هدرک ، لح  نآ  رد  هتـشرس  لاقثم  یفـصم 4  لسع  هب  هدوس و  مرگ  مجنپ  کی  کیره  زا  واگ  هرهز  رتسدـیبدنج ،
دننز مهرب  هدرک  لخاد  لاقثم  کیره 4  زا  عورخلا  بح  نغور  خلت ، ماداب  نغور  نیدران ، نغور  لاقثم  کیره 10  زا  هنوباب  نغور  خرس ،

. دنیامن هنقح  هعفد  هب 5  هدومن  تمسق  دوش 5  طولخم  وکین  هک  دیدش  یندزمهرب 

رگید هراح  هنقح 

. نمزم دراب  لصافم  درد  سغرثیل و  عرص ، جلاف ، هتکس  صوصخ  دوشیم  نآ  هب  جایتحا  ضارما  ضعب  رد 
، لاقثم کی  نوقیراغ  لاقثم  کیره 2  زا  ناجنروس  تبش ، قیقد ، نویروطنق  عورخلا ، بح  زغم  ردنغچ ، گرب  دیفس ، دبرت  سودوخوطسا ،

رایخ سولف  هدومن  فاص  هدناشوج  هناد  کیره 20  زا  ناتسپهس  بانع ، لاقثم ، جیافسب 3  لاقثم ، مطرقلا 5  بح  زغم  لاقثم ، یکم 4  ءانس 
هفاضا لاقثم  کی  نیریـش  ماداب  نغور  لاقثم ، عورخلا 10  بح  نغور  دـنیالاپب و  هدرک  لح  نآ  رد  لاـقثم  خرس 5  رکش  لاقثم ، ربنش 15 

دنیامن و هنقح  لاقثم  مشـشکی  ریـشواج  لاقثم ، کی  ینمرا  هروب  لاقثم ، موسکی  قرزا  لقم  اب  ار  تمـسق  ره  دـنیامن  تمـسق  ود  هدومن 
رد دشاب  طرفم  ترارح  جازم  رد  رگا  دنیامن و  هفاضا  رتسدیبدنج  لاقثم  مششکی  لظنحلا و  محـش  لاقثم  مشـشکی  دنهاوخ  رتيوق  رگا 

لاقثم دص  هس  رد  ار  ازجا  هک  دیاب  دنیامن . هفاضا  ودـک  نغور  هزرفـسا و  هلایپ  کی  ندرک ، فاص  زا  سپ  دـش  روکذـم  الوا  هک  هنیل  هنقح 
دص کی  ات  دنناشوجب  بآ 

27 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 
هنقح دیاب  ار  لوا  هنقح  فصن  هزادنا  هب  ددرگنرب  بآ  رگا  دـشاب و  لاقثم  هنقح 50  ره  دنیامن . هنقح  هدومن  فاص  نآ  زا  دعب  دـنامب  لاقثم 

. دروایب نوریب  ار  لوا  بآ  ات  دننک 

هلدتعم ياههنقح 

هراشا

مغلب  ارفص و  زا  هبکرم  ضارما  يارب  عفان 
هایس 20 ولآ  مرگ ، مجنپ  ود  سوسلا  لصا  مرگ ،  1 کیره 2 / زا  نابزواگ  رفولین ، لگ  هشفنب ، لگ  خرس ، لگ  هچنغ  مرگ ، کی  یکم  ءانس 

مدنگ سوبـس  هضبق ، کی  مادـکره  زا  سفرک  گرب  ردـنغچ ، گرب  مرگ ،  1 بلعثلا 2 / بنع  ددـع ، ناتسپهس 30  ددع ، بانع 10  ددع ،
زا خرس  رکش  نیبجنرت و  ربنش و  رایخ  سولف  هدرک  فاص  دیناشوجب و  ار  هلمج  مرگ ، مجنپ  ود  کیره  زا  جیافسب  قیقد ، نویروطنق  یفک ،

هنقح هدومن  هفاضا  لاـقثم  قیقر 10  هماکبآ  مرگ ، مجنپ  ود  ماعط  کـمن  لاـقثم و  هشفنب 10  نغور  هدرک  لـح  نآ  رد  لاـقثم  مادکره 10 
. دنیامن

رگید هلدتعم  هنقح 

. تسا عفان  ضارما  رثکا  يارب  هنقح  نیا  هتفگ  نمؤم  دمحم  دیس  میکح 
زا بلعثلا  بنع  هشفنب ، لگ  ددع ، کیره 30  زا  ناتسپهس  بانع ، لاقثم ، کیره 10  زا  هتفوکمین  رشقم  وج  هتفوکمین ، رشقم  مطرقلا  بح 
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هدومن یفاص  هدـناشوج  روتـسدب  ار  هعومجم  لاـقثم ، مدنگ 5  سوبـس  ددع ، ردـنغچ 10  گرب  لاقثم ، يزابخ 2  مخت  لاـقثم ، کیره 7 
لاقثم کی  هدوس  ینمرا  هروب  لاـقثم ، نیریـش 10  ماداب  نغور  دیئالاپب و  هدرک  لح  نآ  رد  لاقثم  نیبجنرت 10  لاقثم ، ربنش 5  رایخ  سولف 

. دنیامن هنقح  رّرقم  روتسدب  دننز و  مهرب  وکین  هدومن  هفاضا 
28 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

رگید هلدتعم  هنقح 

زا مدـنگ  سوبـس  تبـش ، کسح ، کلملا ، لیلکا  هنوباب ، دیفـس ، یمتخ  لگ  هشفنب ، لگ  ناتـسپهس ، باـنع ، درز ، ریجنا  هبلح ، ناتکرذـب ،
، مرگ مجنپ  کـی  يدـنه  کـمن  مرگ ، مجنپ  ود  ینمرا  هروـب  مرگ ، دـیناف 2  هدومن  یفاص  تسا و  مسر  هچناـنچ  دـنناشوجب  یفک  کـیره 

. دنیامن هنقح  هدومن  هفاضا  مرگ   1 دجنک 4 / نغور 

هنّیل ياههنقح 

هراشا

یشرق  بیبط  زا 
ینمرا هروب  مرگ ،  1 دجنک 4 / نغور  مرگ ،  1 خرس 4 / رکش  مرگ ، ربنش 3  رایخ  سولف  مرگ ، کیره 6  زا  ریعشلا  ءام  ردنغچ و  گرب  بآ 

نآ نزوب  ربنـش  رایخ  سولف  لدب  یهاگ  دومن و  دـیاب  مرگ  مین  ریعـشلا  ءام  ردـنغچ و  گرب  بآ  نادـب  یهاگ  دـنیامن و  هنقح  هدومن  هفاضا 
. دومن دیاب  یناسارخ  تشخریش  اب  هشفنب  اب  هشفنب  هریمخ 

هنّیل هنقح 

هلزج  نبا  زا 
. دنک هراح  تایمح  عفر  مرگ و  يرامیب  رد  مکش  یگتسب  عفر 

رد ددع  درز 5  ریجنا  یفک ، کیره  زا  کلملا  لیلکا  مدنگ ، سوبس  یمتخ ، لگ  هتفوکمین ، رشقموج  کشخ ، هشفنبرس  ناتسپهس ، بانع ،
دجنک و 2 نغور  مرگ   1 هشفنب و 4 / نغور  مرگ   1 خرس و 4 / رکش  مرگ   1 دننالاپب و 2 / دنامب . نم  مین  ات  دـنناشوجب  بآ  مین  نم و  کی 

. تسا عفان  یلاعت  هّللا  رما  هب  هک  دنیامن  هنقح  مرگمین  دننز  مهرب  هدرک  لخاد  هماکبآ  مرگ 
29 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

رگید هنّیل  هنقح 

. دراد ار  تعفنم  نیمه  هک 
. لاقثم  7 هماکبآ 5 / مرگ ، خرس 3  لگ  نغور  مرگ ، هزات 30  ردنغچ  گرب  بآ 

. دنیامن هنقح  مرگ  مین 

رگید هنّیل  هنقح 

. دشاب دنمدوس  ار  یغامد  هّراح  ضارما  ماسرس و 
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دنناشوجب بآ  نم  رد 2  ار  عومجم  هنوباب  هناد ، ناتسپهس 30  هناد ، بانع 10  لاقثم ،  4 کیره 5 / زا  رفولین  لگ  هشفنبرس ، رشقم ، وج  درآ 
. دنیامن هنقح  هدرک  لخاد  تجاح  رادقم  هب  خرس  لگ  نغور  خرس و  رکش  مرگ   4 کی 5 / دنیالاپب و  سپ  دسرب  فصن  هب  ات 

رگید هنّیل  هنقح 

. صاوخ نامه  اب  تسا  رتمرن  یلبق  هنقح  زا 
. دنیامن هنقح  اجکی  ار  همه  غرممخت  هدیفس  ودک ، نغور  مرگ ،  2 هزرفسا )  ) انوطق رذب  باعل  مرگ ، باکشک 4 

هدراب هنّیل  هنقح 

هراشا

. دنیامن هنقح  لاقثم   7 مادکره 5 / زا  انوطق  رذب  ماداب ، هشفنب  نغور  ودک ، نغور  لاقثم ، ریعشلا 15  ءام 

رگید هنّیل  هنقح 

روصنم نیدلا  ءالع  زا 
. دنک مرن  ار  عبط  تسا و  دیفم  هّراح  ضارما  ریاس  تاّیمح و  ماسرس و  یغامد و  هراح  ضارما  يارب 

30 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 
کی هب  ات  دنناشوجب  بآ  لطر  هس  رد  ددع  درز 5  ریجنا  یفک ، کی  ره  زا  کلملا  لیلکا  مدنگ ، سوبس  وج ، درآ  هشفنب ، لگ  ناتـسپهس ،

. دنیامن هنقح  هدومن  هفاضا  مرد  کیره 5  زا  هماکبآ  دجنک ، نغور  مرد ، نیریش 10  ماداب  نغور  مرد ، خرس 5  رکش  دنیالاپب و  دسرب  لطر 

رگید هنّیل  هنقح 

ینورزاک  دیدس  میکح  زا 
سوسلا لصا  ددع ، ردنغچ 10  گرب  یفک ، کیره  زا  هتفوکمین  کسح  دیفـس ، یمتخ  گرب  مدنگ ، سوبـس  هناد ، کشخ 7  درز  ریجنا 

بآ لـطر  رد 6  یفک  کـیره  زا  رفوـلین  لـگ  هنوباـب ، هـشفنب ، لـگ  مرد ، هتفوـکمین 10  رـشقموج  هناد ، ناتـسپهس 30  مرد ، هتفوکمین 5 
مرد و قیقر 2  هماکبآ  مرد ، دجنک 10  نغور  مرد ، انوطق 10  رذب  باعل  مرد  نآ 15  زا  لطر  مین  رد  دنیالاپب و  دنامب  لطر  ات 2  دنناشوجب 

. دنیامن هنقح  مرلو )  ) مرگمین هدومن  لخاد  يدنه  کمن  مرد  مین 

رگید هنّیل  هنقح 

. تسا عفان  ار  هراح  ضارما  هراح و  تاّیمح 
کیره زا  رفولین  لـگ  هشفنب ، لـگ  یفک ، وج  کـشک  ددـع ، ناتـسپهس 30  مرد ، هتفوکمین 2  سوـسلا  لـصا  هناد ، کـشخ 10  درز  ریجنا 

، مرد خرس 20  رکش  مرد ، انوطق 10  رذب  باعل  هدومن  فاص  سپ  دنامب  نم  کی  ات  دـنناشوجب  بآ  نم  رد 3  ار  هلمج  یفک ، هنوباب  یفک ،
لح نآ  رد  ار  رکـش  هدومن  هفاضا  مرد  مین  هدوس  يدـنه  کمن  مرد ، ینمرا 2  هروب  مرد ، کیره 10  زا  ماداب  هشفنب  نغور  قیقر ، هماـکبآ 

. دنیامن هنقح  هعفد  هس  ار  هلمج  هدرک 
31 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

افش کیپ  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 312 

http://www.ghaemiyeh.com


هنّیل هنقح 

نینح  زا 
. تسا عبط  نّیلم  هّراح و  ضارما  عیمج  ماسرس و  هّراح و  تاّیمح  يارب  زا  عفان 

زا کلملا  لیلکا  دیفـس ، یمتخ  لـگ  مدـنگ ، سوبـس  هتفوک ، مین  رـشقموج  هشفنب ، لـگ  هتفوکمین ، کـسح  ناتـسپهس ، یناـسارخ ، باـنع 
نغور دجنک ، نغور  مرد ، خرس 5  رکـش  هدومن  فاص  دسرب  لطر  کی  هب  ات  دنناشوجب  بآ  لطر  هس  رد  ددع  درز 5  ریجنا  یفک  کیره 

. دنیامن هنقح  مرگمین  هدومن  هفاضا  مرد  هماکبآ 10  مرد ، کیره 10  زا  ماداب  هشفنب 

هنّیل هنقح 

يزار  يایرکز  نب  دمحم  زا 
. تسا عفان  ار  هّراح  ضارما  ماسرس و  مرگ و  ياهبت  دنک و  مرن  ار  مکش 

دنامب نآ  ثلث  ات  دنزپب  بآ  نم  کی  رد  یفک  کیره  زا  هتفوک  مین  رشقم  وج  دیفس ، یمتخ  مخت  يزابخ ، مخت  هشفنب ، لگ  مدنگ ، سوبس 
. دننک هنقح  هدرک  لخاد  نآ  رد  مرد  هشفنب 5  نغور  هدومن و  فاص 

رگید هنّیل  هنقح 

. دهد نیکست  ار  لد  شزوس  یگنشت و  دنک و  مرن  ار  عبط  دناشنورف و  ار  ندب  یمرگ 
ار هلمج  ددع . کی  دودح  غرممخت  هدیفس  مرد ، کیره 5  زا  ودک  نغور  ماداب ، نغور  مرد ، کیره 10  زا  انوطق  رذب  باعل  ریعشلا ، ءام 

. دنیامن هنقح  دوش  طولخم  وکین  هک  یندزمهرب  دننز  مهرب  هدرک  اجکی 
32 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هنیل هنقح 

( هرس سدق   ) مشاه دمحم  دیس  زا 
. دنارب ارفص  دنک و  مرن  ار  عبط  هّراح  ضارما  هّراح و  تاّیمح  رد  دوشیم  لامعتسا 

، هتفوکمین نیرایخ  مخت  سوسلا ، لصا  بلعثلا ، بنع  رفولین ، لگ  هشفنب ، لـگ  هناد ، ناتسپهس 20  هناد ، کیره 10  زا  هایس  يولآ  بانع و 
باعل ردنغچ ، گرب  بآ  هدومن  فاص  دـنامب  ثلث  ات  دـنناشوجب  بآ  نم  کی  رد  ار  عومجم  لاقثم . کیره 2  زا  هتفوک  مین  ینـساک  مخت 

نآ رد  لاقثم  کیره 10  زا  هشفنب  ریمخ  یناسارخ ، تشخریش  ربنـش ، رایخ  سولف  هدرک  لخاد  لاقثم  کیره 20  زا  ریعشلا  ءام  انوطق ، رذب 
لاقثم کیره 10  زا  ودک  نغور  خرـس ، لگ  نغور  هماکبآ ، دـنیالاپب . سپ  دوش  ادـج  سولف  زا  مامت  ربنـش  رایخ  لسع  هچنانچ  هدرک  لح 

. دننک هنقح  هعفد  هس  هب  دوش  ناسکی  هک  دننز  مهرب  نادنچ  هدرک  لخاد  لاقثم  کی  هدوس  ماعط  کمن  لاقثم ، کی  نیریش  ماداب  نغور 

هنّیل هنقح 

. دشاب سبتحم  تعیبط  هک  یماگنه  هّراح  ضارما  نامرد  رد 
ره هک  مدنگ  سوبس  دیفس و  یمتخ  لگ  ددع ، کشخ 10  درز  ریجنا  مرگ ، مجنپ  راهچ  هشفنب  لگ  ددع ، کیره 20  زا  ناتسپهس  بانع و 

ردنغچ گرب  بآ  هدرک  فاص  دسرب  لاقثم  هب 86  ات  دنناشوجب  بآ  لاقثم  رد 258  ار  همه  یفک ، کیره  زا  دنشاب  هتـسب  ناتک  رد  ار  ود 
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هعفد هب 3  مرگمین  دوش . طولخم  وکین  ات  دننز  مهرب  هدومن  هفاضا  لاقثم  مین  قیقر  هماکبآ  لاقثم ، کی  دودح  دـجنک  نغور  لاقثم ،  21 / 5
. دنیامن هنقح  هعفد  راهچ  ات 

33 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

رگید هنّیل  هنقح 

. تسا عفان  ار  قانخ  هیرلا و  تاذ  ماسرب و  ردصلا و  تاذ  بنجلا و  تاذ  يوارفص و 
عومجم یفک ، هتفوکمین  رـشقم  وج  یفک ، کیره  زا  دیفـس  یمتخ  مخت  يزابخ ، مخت  مرگ ، مجنپ  هس  مادکره  زا  رفولین  لگ  هشفنب و  لگ 

ار لاقثم  کیره 10  زا  دیفس  رکش  یناسارخ ، تشخریش  نیبجنرت ، ربنـش ، رایخ  سولف  سپ  دنیالاپب  تسا و  ررقم  هکنانچ  دنزپب  بآ  رد  ار 
كون ماعط  کمن  لاقثم ، کیره 10  زا  هب ) هویم   ) لجرفـس بح  باعل  انوطق ، رذب  باعل  هشفنب ، نغور  سپ  دنیالاپب  زاب  دننک  لح  نآ  رد 

. دنیامن هنقح  هدرک  لخاد  يروخیاچ ، قشاق 

هنّیل هنقح 

بابلا  ةرکذت  رد  روکذم  دوواد  خیش  زا 
یّمح لاح  نآ  رد  رگا  نآ  لامعتسا  تسا  دّکؤم  دوش و  هدرک  لامعتسا  دصف  زا  دعب  نوچ  مد  ارفـص و  تدش  ندرب  نیب  زا  يارب  تسا  عفان 

. دشاب تعیبط  ضبق  و 
زا قیقد  نویروطنق  ردنغچ ، گرب  فک ، کی  مادـکره  زا  هاوخنان  درز ، ریجنا  ناتـسپهس ، بانع ، ناتک ، مخت  فک ، هتفوکمین 2  رشقم  وج 

هروب لاقثم ، رکش 15  مرگ ، مادکره 30  زا  دجنک  نغور  یفـصم ، لسع  دنیالاپب ، دنناشوجب و  مرگ  دیفس 2  یمتخ  لگ  ياهضبق ، کیره 
تسین و یلخد  چیه  نیا  رد  ار  هاوخنان  دـنیامرفیم  دـننک . هنقح  مرگ ، کی  مادـکره  زا  رفولین  نغور  هشفنب ، نغور  مرگ ، مجنپ  ود  ینمرا 

. تسوکین دشاب  سوسلا  لصا  هاوخنان ، ياجب  رگا 
34 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هنّیل هنقح 

. دوشیم لامعتسا  هراح  ضارما  رد 
بآ لاقثم  دـص  رد 3  درز  ریجنا  کلملا ، لیلکا  کسح ، مدـنگ ، سوبـس  دیفـس ، یمتخ  لگ  رـشقم ، وج  هشفنب ، لـگ  ناتـسپهس ، باـنع ،

باعل دشاب  بولطم  دایز  دیربت  رگا  و  دنیامن . هنقح  نیریش  ماداب  نغور  خرس و  رکـش  اب  ار  نآ  لاقثم  سپ 40  دنامب  نآ  ثلث  ات  دنناشوجب 
. دنیامن هفاضا  بالبل  بآ  ودک و  نغور  انوطق و  رذب 

رگید هنقح 

نمؤم  دمحم  دیس  ریم  زا 
. تسا هدرمش  دوخ  تّابرجم  زا  دنکیم و  عفر  دشاب  هّدس  بت و  اب  هک  ینارگ  دنکیم و  ارفص  لاهسا 

بلعثلا 15 بنع  هناد ، کیره 20  زا  ناتسپهس  بانع ، یفک ، رـشقم  وج  لاقثم ، رفولین 3  لگ  لاقثم ، هشفنب 5  لگ  لاقثم ، نیرایخ 2  مخت 
رد لاقثم ، یناسارخ 10  تشخریش  هدومن  فاص  دنناشوجب  بآ  رد  لاقثم ، هتفوکمین 5  ودک  مخت  زغم  لاقثم ، درز 5  هلیله  تسوپ  لاقثم ،

. دننک هنقح  هدومن  هفاضا  لاقثم  انوطق 10  رذب  باعل  لاقثم ، ودک 8  نغور  هدرک  لح  نآ 
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هنّیل هنقح 

. دوریم راکب  هّراح  ضارما  رد 
زا مطرق  مخت  بلعثلا ، بـنع  لاـقثم ،  2 کـیره 5 / زا  کـلملا  لـیلکا  يزاـبخ ، مخت  هشفنب ، لـگ  هناد ، کیره 20  زا  ناتـسپهس  باـنع و 

ربنش 5 رایخ  سولف  دننک ، فاص  هدناشوج و  لاقثم  رشقم 10  وج  لاقثم ، رفولین 2  لگ  لاقثم ، مادکره 5 
35 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

راب هدومن 2  لخاد  لاقثم  نیریـش 10  ماداب  نغور  دنیالاپب و  هدرک  لح  نآ  رد  لاقثم  کیره 10  زا  یناسارخ  تشخریش  نیبجنرت ، لاقثم ،
و تسین . زیاج  نالاسگرزب  رد  لاقثم  زا 50  رتمک  دشاب و  لاقثم  تیاهن 60  لاقثم و  رابره 50  هک  تسا  نآ  طرـش  و  دنیامن . هنقح  نآ  هب 

ینمرا هروب  یمک  دومن و  هفاـضا  ناوـتیم  لاـقثم  کیره 2  زا  کساخراخ  هنوباب ، لـگ  لاـقثم ، یکم 4  ءانـس  دـشابن  طرفم  ترارح  رگا 
. دنشاپب وراد  يور  هدوس 

( اهنغور  ) ناهدالا هنقح 

هراشا

لسانت  تالآ  هناثم و  محر و  هدرگ و  اصوصخ  اشحا  تدورب  يارب  عفان 
ياجب رگید  هخسن  رد  لاقثم و  دنفسوگ 12  نغور  لاقثم ، کیره 15  زا  مطرقلا  بح  زغم  نغور  ناگدرک ، زغم  نغور  ماداـب ، زغم  نغور 

ای دشاب  هدش  هنهک  دـشاب و  هبکرم  طالخا  زا  رگا  اشحا  تدورب  هک  هتفگ  و  تسا . هدـش  لخاد  لاقثم   7 نوتیز 5 / نغور  دنفسوگ ، نغور 
عومجم رد  دنیامن و  لخاد  خـلت  ماداب  نغور  دـشاب  مغلب  زا  تدورب  رگا  دـنیامن و  هفاضا  تیز  لاقثم   7 هک 5 / دیاب  دـشاب  يو  اب  رمک  درد 

ای اخرتسا  تدورب  اـب  رگا  دـنیامن و  هنقح  ربد  لـبق و  رد  دـنامب و  بآ  فصن  اـت  دـنناشوجب  دـننک و  دراو  اـهنغور  نزو  هب  بآ  اـهنغور 
نهد هقعلم  کی  مادـکره  زا  نویروطنق  مامن و  شوجنزرم و  نغور  نوتیز و  نغور  دروم و  بآ  اـب  ار  هنقح  نیا  دـشاب  اـشحا  رد  یجنـشت 

. دوشیم هفاضا  قوف  هیودا  هب  هریرذلا  بصق  مرگ  مجنپ  کی  هاگ  دنیامن و  هنقح  لبق  ربد و  رد  هداد  بیترت  روتسدب  نغور ) )
36 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ناهدالا هنقح 

یهاشمزراوخ  هریخذ  بحاص  زا 
اب لاقثم ، زا 4  رتمک  واگ  نغور  لاقثم ،  7 کیره 5 / زا  نوتیز  نغور  ارضخلا ، هبح  نغور  لوکامزوج ، زغم  نغور  خلت و  ماداب  زغم  نغور 

. دنیامن هنقح  نآ  اب  راب  دنزیمایب و 3  ریعشلا  ءام  لاقثم   45

ناهدالا هنقح 

. لصافم عاجوا  ءاسنلا و  قرع  نیرس و  تشپ و  درد  محر و  تدورب  جنلوق و  يارب  عفان 
ریجنا لاقثم ، هنوباب 12  کسح ، لاقثم ،  7 مادکره 5 / زا  هتفوکمین  ریجنا  دیب  مخت  زغم  کشخ ، تبـش  قیقد ، نویروطنق  هبلح ، ناتک ، رذـب 
کیره زا  هتفوکمین  خلت  ماداب  زغم  جنیبکـس ، قزرا ، لقم  لظنحلا ، محـش  لاقثم ، کشخ 15  بادس  گرب  مدنگ ، سوبـس  ددع ، درز 10 

بآ لاقثم  رد 602  ار  همه  کچوک  هتـسب  کی  کیره  زا  ردنغچ  گرب  ملک و  گرب  ددـع  کی 30  ره  زا  ناتـسپهس  بانع و  مرگ ، کی 
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ینمرا و 5/ هروب  مرگ  مجنپ  ود  هماکبآ و  لاقثم   7 مرگ 5 / ات 16  بآ  نیا  زا  مرگ  رد 14  دنیالاپب و  سپ  دنامب  لاقثم  ات 172  دنزپب  صلاخ 
بیکرت واگ  هرهز  مرگ  مجنپ  کی  نابنغور و  لاقثم  راهچ  زا  رتمک  دـجنک و  نغور  ای  نوتیز  نغور  لاقثم   7 یفصم و 5 / لسع  لاقثم   7

. دنیامن هنقح  هدرک 

هنقح

میالم لاهـسا  تسا و  ترارح  یفطم  نکـسم و  هک  اریز  دشاب  بلاغ  تسوبی  دـشاب و  دـنب  تعیبط  هاگره  هداح  تایمح  رد  هدافتـسا  دروم 
. تسا عفان  ار  يوارفص  ماسرس  تسین و  ترارح  ثروم  دنکیم و 

37 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 
لگ هناد ، کیره 20  زا  ناتـسپس  بانع و  یفک ، کیره  زا  هتفوکمین  وج  یمتخ و  مخت  هشفنب ، لگ  هتـسب  ناتک  هچراـپ  رد  مدـنگ  سوبس 

، دننک لح  هدومن و  فاص  دـسرب  لاقثم  هب 84  ات  دـنناشوجب  بآ  مرگ  رد 336  ار  همه  مرگ ، کـی  یکم  ءانـس  هشفنب ، نغور  ، 0 رفولین 8 /
. دنیامن هنقح  هدرک و  هفاضا  مرگ  هشفنب 2  نغور  دننک و  لح  نآ  رد  مرگ  رکش 2 

کسمم هنقح 

هراشا

. دوب عفان  ار  نطب  لاهسا  ءاعما و  جحس و 
فاص [ 5] دوش اّرهم  ات  دنناشوجب  بآ  نم  کی  رد  مرگ ، کی  یسراف  رانلگ  مرگ ، رشقم 3  وج  مرگ ، رشقم 2  سدع  مرگ ، یسراف 4  جنرب 

یئاطخ ذغاک  سیتلا ، هیحل  هراصع  نیوخالا ، مد  ایقاقا ، هتسش ، ریزرا  جادیفسا ، یسربق ، نیط  یبرع ، غمص  لاقثم ، نآ 30  زا  دنریگب  هدومن 
هدرز لاقثم و   8 خرس 5 / لگ  نغور  رد  هتخیب  هتفوک و  ار  هیودا  ددع . هدرک 2  نایرب  غرممخت  هدرز  مرگ ، مجنپ  کی  مادـکره  زا  هتخوس 
دـشاب رودـقم  ات  مرگمین و  دـنیامن  لامعتـسا  هدرک  لح  لوا  خوبطم  بآ  رد  دوش و  مهرم  نوچ  ات  دـنلامب  نواه  رد  دـننک و  لح  غرممخت 

. دنرادهگن مکش  رد  ار  هنقح  عیام  دننک و  ربص  دیاب 

رگید کسمم  هنقح 

. دهد دوس  ار  مکش  لاهسا  اعما و  هلیبد  حورق و  ریحز و 
نیوخالا مد  یبرع ، غمـص  طولب ، درآ  ایقاقا ، مرگ ، کی 30  ره  زا  هتسش  زبس  يوزام  ینامی ، جاز  جنتـسور ، خرـس ، خینرز  هتخوس ، کعک 

هیودا  مرگ . کیره 12  زا 
38 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

یسراف جنرب  دنریگب  سپ  دننک  کشخ  هیاس  رد  هتخاس و  اهصرق  هتشرس  دروم  بآ  اب  دنزیمآ و  مهرد  هدومن  نزو  هتخیب  هتفوک و  ادج  ار 
نآ رد  ار  صرق  کی  دنزیمآ و  مهرد  خرـس  لگ  نغور  مرگ   7 جنرب و 5 / بآ  مرگ  دودح 30  دنیالاپب و  دـنناشوجب و  بآ  ياهلایپ  اب  ار 

. دنیامن هنقح  هدرک  لح 

هنقح یسنج و  يورین 

هراشا
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میکحت رد  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  دـنراد . یبسانم  شقن  اهوراد  ریاـس  راـنک  رد  رثؤم و  رایـسب  یـسنج  يورین  میکحت  رد  هیهاـب  ياـههنقح 
دنراد يزاس  زاب  يزاسکاپ و  هب  زاین  اـمازلا  یـسنج  يورین  رد  لـیخد  ياههاگتـسد  هک  ارچ  تسین  یفاـک  ورین  تیوقت  اـهنت  یـسنج  يورین 

نیا رد  وضع  نیا 4  مهم و  یـسنج  يورین  رد  هسیئر  ياضعا  شقن  دـیآ . لمع  هب  طارفا  یـسنج  يورین  فرـصم  رد  هک  یناـمز  صوصخب 
رانک رد  اههیلک  یلسانت . هاگتسد  دوخ  دبک و  زغم ، بلق ، زا  دنترابع  هسیئر  ياضعا  دورن . لیلحت  ورین  يدوزب  ات  دنوش  گنهامه  دیاب  دروم 

روآراردا ياهوراد  ییاذغ و  تاّردم  لاثم  ناونع  هب  هک  تسورنیازا  دوشیم . تلفغ  نآ  زا  بلغا  هک  دنراد  یـساسا  شقن  هسیئر  ياضعا 
تیوقت روهـشم  ياهوراد  هکنآ  لاح  دنراذگیم  ياجرب  یـسنج  يورین  تیوقت  رد  نادـنچود  يریثأت  هیهاب  ياهوراد  اب  هارمه  هیلک  يوقم 

لیلحت يدوزب  اما  دراذگیم  ریثأت  تقوم  روطب  هچرگا  تسا  دایز  تردق  نوخ و  تظلغ  ءالتما و  راچد  هک  یمسج  رد  یسنج ) يورین   ) هاب
دئاز ياهورین  لیدعت  رد  هنقح  دریگیمن . ینادـنچ  هجیتن  یـسنج  يورین  كرحم  ياهوراد  نیرتيوق  زا  یتدـم  زا  سپ  صخـش  دوریم و 

ار کمن  بآ  اب  هنقح  هیهاب  هنقح  ره  ماجنا  زا  لبق  دـشاب . هتـشاد  ینایاش  کمک  دـناوتیم  اههیلک  هسیئر و  ياههاگتـسد  يزاسکاپ  ندـب و 
: دندنب راکب  ار  لیز  هنقح  هخسن  هاگنآ  دنهد . ماجنا 

39 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

یسنج يورین  تیوقت  هنقح 

، دجنک نغور  انـس ، ینمرا ، هروب  مغلـش ، مخت  دیوش ، مخت  هشفاک ، مخت  وگنلاب ، زایپ ، مخت  نشیوآ ، یتوکاک ، اوبزوج ، نیچراد ، لیفجنز ،
اب 2 ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  ات 2  کی  رابره  دـننک ، بوکمین  یقرب  نواه  اب  هتفرگ  يواسم  ار  کشخ  ياهوراد  واـگ  هرهز  نوتیز ، نغور 
هب ار  ینمرا  هروب  واگ و  هرهز  ناکتـسا  مین  اهنغور و  زا  کیره  زا  ناکتـسا  عبر  دـننک  فاص  دـنامب  ناویل  کی  اـت  دـنناشوجب  بآ  ناویل 

. دننک رارکت  ار  هنقح  بش  ات 7  دنیامن ، طولخم  وراد  اب  رابره  يروخاذغ  قشاق  کی  رادقم 

هابلا هنقح 

. دشخب توق  ار  هاب  دوب و  عفان  ار  یتسس  و  هیلک )  ) هدرگ فعض  هنقح  نیا 
دننک گید  رد  ار  همه  هدرک  هزیر  دنفسوگ ، هیصخ  زغم ، مارح  رن ، زب  هیپ  یفک ، کی  هبلح  خاش  خیب  ردنغچ ، گرب  خاش  خیب  زبس ، کسح 

ره هدرک و  فاص  ددرگ و  هتخپ  کین  ات  دنزپب  مرن  شتآ  هب  هدرک  نآ  رب  شوج  بآ  مین  نم و  کی  هدیشود و  هزات  شیم  ریـش  نم  کی  و 
. دننک هنقح  نیا  اب  یلاوتم  زور  دنناوت و 3  هک  دنراد  هاگن  نادنچ  دننک و  هنقح  مه  رس  تشپ  راب  دنچ  ار  نآ  نم  مین  اتشان  زور 

رصح

راک تسوبی و  عون  ره  روظنم  هک  تسا  حلطـصم  رتشیب  ماوع  رد  تسوبی  هملک  دردیب . هچ  دشاب و  درد  اب  هچ  مکـش  ضبق  تسوبی و  ینعی 
. دشابیم وریغ  جنلوق و  زا  معا  تخانش  مدع  تلع  هب  هماع  نابز  رد  هتبلا  هک  تسا  مکش  ندرکن 

40 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

تسوبی دض  هنقح 

هراشا

هبلح ناتک و  مخت  اب  هرابود  دننک و  فاص  دنامب . ناویل  ات 2  دنزپب  بآ  ناویل  اب 4  ار  رپ  تشم  دودح 2  یمتخ  لگ  هقاس  خیب  يدایز  رادقم 
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فاص زا  سپ  دنامب ، ناویل  کی  ات  دنناشوجب  اراخب  يولآ  ددع  يروخاذغ و 7  قشاق  کی  مادکره  زا  یمتخ  لگ  نارداموب و  و  هلیلبنش ) )
. دننک هنقح  دنزیمآرد و  ناتک  نغور  ناکتسا  فصن  اب  ندرک 

تسوبی  دض  هنقح 
هنقح رب  هوالع  ار  نیریـش  ماداـب  نغور  مرگ  ای 400  دودـح 300  هتفه  ره  الثم  زور  دـنچره  دراد  ینالوط  هقباس  هدوب و  نمزم  رـصح  رگا 

. دشاب بیترت  نیمه  هب  زین  اهاذغ  دننک و  لوانت  بیبط  رظن  اب  لهسم  نیلم و  ياهوراد  دنیامن و  هنقح  موتکر )  ) تسار هدور  رد  قوف 

ارفص حشرت  تّلق  رثا  رد  هنقح  موزل 

هرهز ای  غرم  هرهز  رتشیب  ات  ناکتسا  مین  دودح  يرادقم  دتفا  هارب  مکش  ات  دوش  هتخیر  هدور  رد  دیاب  هک  ییارفص  تسا  نکمم  یلیلد  ره  هب 
. دننک دراو  ندیشوج  ماگنه  درس  نیلم  هنقح  هیهت  رد  ار  واگ 

ارفص يدنت  تدح و  زا  یشان  فعض  رثا  رد  هنقح  موزل 

هراصع ملک و  گرب  يرادقم  تروص  نیا  رد  دشاب ، هتفر  نیب  زا  ارفـص  يدـنت  تّدـح و  رگید  لیالد  ای  مغلب  ینیریـش  رثا  رد  تسا  نکمم 
هنقح دنزپب و  میالم  هلعـش  يور  هتخیمآ  مهرد  لفط  لوب  اب  هتخپ و  مهاب  ار  نوتیز  هویم  لدرخ و  يزیچان  دنق و  گنـس و  کمن  ردـنغچ و 

. دنیامن
41 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ءاعم ترارح  تدش  رثا  رد  هنقح  موزل 

. دننک هنقح  هتخپ و  اراخب  يولآ  دننام  ییاهزیچ  اب  ار  رفولین  هشفنب و  یمتخ و  لگ  هریش 

ینومغلف ای  هناثم و  محر و  عجو  رثا  رد  هنقح 

. دشاب هدش  ظیلغ  یمک  هک  هندوپ  دیب و  گرب  ودک و  مخت  ملک و  گرب  رفولین و  هشفنب و  یمتخ و  لگ  هدناشوج  اب  دننک  هنقح 

ندبلا رونت  هلضع  ياخرتسا  رثا  رد  هنقح  موزل 

. دننک هنقح  واگ  هرهز  ماداب و  نغور  یبآ و  رفولین  لگ  و  ءاشو )  ) قشوا ناحیر و  گرب  نسوس و  لگ  اب 

اعما يدرس  رثا  رد  هنقح  موزل 

. دننک هنقح  هفاضا و  نیریش  نوسینا  هنوباب و  شوجنزرم و  عانعن و  قرع  ندبلا  رونت  هلضع  ياخرتسا  هنقح  هب 

اعما رد  دیدش  داب  رثا  رد  هنقح  موزل 

بآ رد  لولحم  ارقیف  جرایا  اب  هاگنآ  دوشن  جراـخ  کـمن  بآ  هقیقد  لقا 10  دـح  هک  دـننک  هنقح  راب  هس  ات  کی  مرلو  کمن  بآ  هب  ادـتبا 
زا دعب  هدرک  لخاد  ینمرا  هروب  يرادقم  دنناشوجب و  عانعن  قرع  اب  نیریش  نوسینا  جورداب ، هنیدوپ ، اب  ار  غرم  یبرچ  دنناوتیم  دننک . هنقح 

. دننک هنقح  کمن  بآ 
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42 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

اعما رد  دیدش  تبوطر  رثا  رد  هنقح  موزل 

: زا دنترابع  هک  داوم  نیا  اب  هدور  هیلخت  زا  سپ  سپس  دننک  راب  ات 3  کی  هب  مرلو  کمن  بآ  هنقح  هب  مادقا  ادتبا 
هرهز يروخاذـغ و  قشاق  کی  ینمرا  هروب  تشم و  کی  مادـکره  زا  بادـس  هبلح ، نادـجنا ، هاوخنان ، کیراب ، نویروطنق  لظنحلا ، محش 

فصن دنناشوجب و  بآ  ولیک  اب 3  ار  کشخ  ياهوراد  يروخاذـغ ، قشاق  لسع 2  ناکتـسا و  فصن  خلت  ماداب  نغور  ناکتـسا و  مین  واگ 
. دننک هنقح  روتسد  قبط  دنهدب و  شوج  کی  هدرک و  دراو  ار  رگید  ياهوراد  دش  هک 

اضعا جلف  هنقح و 

: هنقح نیا  ای  دننک و  ارجا  ار  اعما  رد  دیدش  تبوطر  هب  طوبرم  هنقح 
مادکره 6 زا  ینمرا  هروب  واگ و  هرهز  جنیبکس ، تشم ، کی  مادک  ره  زا  بادس  هبلح ، تبش ، هاوخنان ، کیراب ، نویروطنق  لظنحلا ، محش 

هیقب دننک و  فاص  دوش  فصن  ات  دنناشوجب  میالم  هلعش  يور  بآ  ولیک  مین  اب  ار  کشخ  ياهوراد  ناکتسا . کی  خلت  ماداب  نغور  مرگ و 
. دننک هنقح  دنهدب و  کچوک  شوج  کی  دنزیرب و  نآ  رد  ار  داوم 

رامیب ندوب  بوطرم  ناوج و  رثا  رد  هنقح  موزل 

يرت دـننام  نوخ  لـخاد  ياـهیبرچ  شیازفا  یقاـچ و  اـب  رثـکا  هک  تسا  یگلـصوحیب  یلبنت و  یگدوـلآباوخ و  یتسـس و  نآ  تمـالع 
. دوشیم مأوت  دیریسیلگ 

دربراک هک  تسا  يروهشم  ياههخـسن  زا  میدق  بط  رد  هک  دنیوگیم  ار  لهـسم  خلت  نوجعم  ارقیف  جرایا  تسا . دیفم  ارقیف  جرایا  هب  هنقح 
وریغ هصغ و  مغ و  عفر  یتح  مسیتامر و  هشعر و  نایسن و  جلف و  عرص و  هتکس و  یمغلب و  ياهيرامیب  زا  يرایسب  رد  نآ 

43 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 
حرـش هب  نآ  ءازجا  تسا . درز  ربص  ای  اولآ  نآ  لصا  اما  تسا  هدـمآ  توافتم  ياهتروص  هب  هچرگا  نآ  تابیکرت  تسا . هدیـسر  تابثا  هب 

: دشابیم ریز 
زا یکطـصم  یناتخ ، نیچراد  ناـسلب ، هخاـش  ياـهکبوچ  نارفعز ، ناـسلب ، ياـههناد  لبنـس ، هلاـبرب ،)  ) نوراـسا نیچراد ، مرگ ، اولآ 35 

. مرگ مادکره 25 
. دـننک لیم  مرگ  بآ  اب  یلوانت  تروصب  فرـصم  ماگنه  هدرک  جوزمم  لـسع  اـب  هدروآرد  مرن  ردوپ  تروصب  طولخم و  مهاـب  ار  اـهوراد 

لیم مرگ  بآ  لسع و  یمک  اب  لواـنت  ماـگنه  دـنروآرد و  صرق  تروصب  هدرک و  ریمخ  قزرا  لـقم  بآ  اـب  ار  ارقیف  جراـیا  ردوپ  ناوتیم 
قـشاق کی  دـننک و  لـح  شوج  بآ  ناویل   1 رد 5 / ار  نآ  لاـقثم  کـی  اذـل  دـننکیم . هدافتـسا  هنقح  يارب  وراد  نیا  زا  اـجنیا  رد  دـننک .

. دنیامن هنقح  روتسد  قبط  هدرک  هفاضا  نآ  هب  لسع  يروخابرم 

نآ هب  طوبرم  ياههنقح  جنلوق و 

یلفس ياعم  رد  هک  تسا  یضرم  جنلوق  ددرگ . رامیب  تکاله  ثعاب  دناوتیم  نآ  نامرد  رد  تقد  مدع  هک  تسا  يروهـشم  يرامیب  جنلوق 
نیقاس و درد  خفن و  اهتشا و  طوقس  دتفایم ، راک  زا  نولوق  دنکیم و  دراو  دیدش  راشف  درد و  دوشیم و  نکاس  تخس  عوفدم  هک  دتفایم 
، ریـساوب تشپ ، درد  جـلف ، لصافم ، عجو  نوچ  یـضارما  هب  تسا  نکمم  جـنلوق  تسا . جـنلوق  یـصاصتخا  ياـههناشن  زا  غارفتـسا  عوهت و 
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رد جنلوق  دنکیم . تیارس  رگید  صخـش  هب  یـصخش  زا  جنلوق  هک  دندوب  دقتعم  ابطا  زا  یـضعب  ددرگ . لیدبت  اقـستسا  عرـص و  ایلوخیلام ،
. دنیوگیم سووالیا  دشاب  یلعا  ياعم  رد  رگا  دوشیم و  عقاو  یلفس  ءاعما 

هکـسکس و گنر ، یگدیرپ  اضعا و  ینوریب  حطـس  ندش  درـس  دـیدش ، درد  درـس و  قرع  رتاوتم و  غارفتـسا  اب  نارحب  تدـش و  تلاح  رد 
ندش  مهرد  اضعا و  شرپ  جنشت و 
44 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. تسا گرم  ندش  کیدزن  رب  لیلد  یگمه  دیآیمن  نوریب  دعقم  زا  چیه  هک  جنلوق  ندشن  هدوشگ  لقع و 
لوا رد  رگا  تفای . دهاوخن  همادا  یگدنز  رتشیب  زور  دوش 2  مخز  رگا  هژیوب  دنزب  یگتسجرب  ای  شوج  وربا  ربارب  القاب  ردق  هب  رگا  دناهتفگ 

دهاوخ ضیرم  ینعی  درک  ناوتن  دامتعا  دشاب  لادـتعا  اب  سفنت  هچرگا  دـش  دـهاوخ  توف  رامیب  دـشاب  رایـسب  تابـس  يرامیب  نارحب  عورش 
. درم

رد هیلع ) یلاعت  هّللا  ناوضر   ) بط ياملع  ملعا  زا  يددعتم  ياههخسن  نآ  عاونا  نییبت  اب  تسا  یناریا  بط  رد  مهم  یثحبم  هک  تهج  نآ  زا 
. تسا هدیسر  ام  تسدب  نآ  جالع 

ءاعما ناطرـس  هب  رجنم  یتح  دروآ و  راب  هب  اعما  ياهيرامیب  نامرد  رد  يراگنالهـس  یهجوتیب و  دناوتیم  هک  یئوس  ضراوع  هب  هجوت  اب 
. میزادرپیم نآ  دراوم  رکذ  هب  اجنیا  رد  دوش 

هیلک درد  هباشم  ياهيرامیب  اب  جنلوق  ینیلاب  مئالع  توافت 

سبح ای  تلق  دبای و  نیکـست  غارفتـسا  هب  دراد و  تشپ  هب  لیم  يردق  یلو  دـنکن  زواجت  دوخ  عضوم  زا  هیلک  درد  هک  تسا  نآ  رد  توافت 
طـسبنم دـتمم و  هک  جـنلوق  عجو  فالخ  دـننکیمورف  نزوس  ولهپ  رد  هک  دـنک  ساسحا  دوشیم و  هدـهاشم  لوب  رد  گـیر  جورخ  لوب و 
يادـتبا هک  اریز  دزیخیمرب  تسار  لفـسا  زا  رثکا  نطق و  تارقف  يذاـحم  اـت  فلخ  هب  یهاـگ  بناوج و  هب  یهاـگ  ـالاب و  هب  یهاـگ  دـشاب 

. دباییم نیکست  نطب  قالطا  هب  ددرگیم و  رجنم  قرع  یشغ و  هب  یتح  دریگیم  تدش  درد  عضوم  نیا  رد  تساجنیمه و  زا  نولوق 

محر درد  اب  جنلوق  درد  مئالع  توافت 

هرـصاخ و نیب  رثکا  جـنلوق  درد  و  تسا . نآ  هاوگ  وریغ  ضیح و  سبح  دوشیم و  هدیـشک  هناع  فرطب  تسا و  لـیام  لفـسا  هب  محر  درد 
. دشاب هناع  هرس و 

45 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

نادید لاحط و  هدعم و  دبک و  درد  جنلوق و  مئالع  توافت 

. تسا جنلوق  هصاخ  تامالع  زا  نیقاس  درد  خفن و  یق و  اهتشا و  طوقس  تسا و  رهاظ  نآ  ضارعا  رگید  عضاوم و  زا 

یضرع جنلوق  یتاذ و  جنلوق  لک  رد  جنلوق  عاونا 

هراشا

زاین يریگمیمصت  رد  تقد  زین  نآ  يارجا  نامز  تابیکرت و  رظن  زا  هنقح  عون  باختنا  رد  نیاربانب  میریذپب  لک  رد  ار  يدنبمیـسقت  نیا  رگا 
زارب تسا . هدش  نایامن  داح  جنلوق  تامالع  رثکا  تسا و  هدوب  يرامیب  یلصا  ببس  ظیلغ  مغلب  ضرف  رب  هک  یتاذ  جنلوق  رد  لاح  دشابیم .

افش کیپ  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 320 

http://www.ghaemiyeh.com


دبک تخـس ، جـنلوق  کی  هب  طوبرم  تامالع  ریاـس  درد و  تّدـش  زا  لاـح  نیا  رد  تسا ، زیچاـن  رادـقم  هب  دـیآیم  رگا  دـیآیمن و  نوریب 
هک تساجنیا  دهدب . درـس  هنقح  روتـسد  تسا و  ترارح  زا  هک  دنک  روصت  بیبط  دیاش  دوشیم ، خرـس  راردا  گنر  هدـش و  مرگ  تدـشب 

جنلوق یتاذ  یمرگ  هک  ینامز  ات  ددرگیم و  تامالع  ریاس  لابند  هب  دـنکیمن و  دامتعا  لوب  گنر  یخرـس  هب  هبرجت  اـب  قذاـح و  کـشزپ 
. دشکب نوریب  ار  عوفدم  دیاشگب و  ار  نطب  دنکیم  شالت  فایش  اب  هکلب  دنزیمن  هنقح  هب  تسد  هدشن  صخشم 

زا سپ  مه  نآ  دنکیم  هدافتسا  هنقح  زا  دماینرب  يراک  فایش  زا  رگا  هاگنآ  دنکیمن ، هدافتسا  زین  نزبآ  دامض و  دامک و  لهسم و  زا  یتح 
.! درس ای  تسا  مرگ  جنلوق  هکنیا  صیخشت 

درس جنلوق  هنقح 

هراشا

هنقح دـنناشوجب و  بآ  اب  ار  دنفـسوگ  فیطل  هبند  يرادـقم  اب  هتفرگ  يواسم  ار  ارقیف  جرایا  لـیلکا و  نارداـموب ، وهاـک ، هنیدوپ ، بادـس ،
. دننک

درس جنلوق  هنقح 

هنقح طولخم و  ماخ  غرممخت  هدرز  اب  دوش  فصن  بآ  ات  دـنناشوجب  بآ  اب  مرگ  رادقم 25  هب  نیتنسفا  اب  مرگ  رادقم 450  هب  غرم  یبرچ 
. دننک

46 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

درس جنلوق  هنقح 

، نایداب مرگ  کیره 20  يزابخ  يریخ ، لگ  اسریا ، لاقثم ، کی 3  ره  جیوافسب  انس ، بادس ، مرگ ، کیره 25  مطرق  هبلح ، ناتک ، نومک ،
، تشم کی  مدنگ  سوبس  هتـسد ، کی  ردنغچ  گرب  ددع ، کیره 30  بانع  ناتـسپهس و  ددع ، ریجنا 10  مرگ ، مادک 10  ره  تبش  مخت 

لاقثم مین  ریشواج  لاقثم ، عبر  دنج  دننک و  فاص  دوش  فصن  ات  دنناشوجب  دریگب  بآ  تشگنا  دنب  ار 2  نآ  يور  هک  بآ  هساک  کی  رد 
نآ رد  قشاق  کی  هماکبآ  لاـقثم ،  4 واگ 5 / نغور  لاقثم و  مین  ماداـب  نغور  لاـقثم ، نیبجنرت 20  ای  تشخ  ریـش  لاقثم ، يدنه 2  کمن 

. دننک هنقح  مرگ  مین  هتخیمآ 

درس جنلوق  رد  هنقح 

. دننک هنقح  دشاب و  ناور  هک  روطنآ  دننک  جوزمم  ضیبا  رمخ  اب  ودرگ  نغور 

یحیر یمغلب و  جنلوق  يارب  رگید  هنقح 

. دننک هنقح  دنناشوجب و  ملک  بآ  ای  ردنغچ  بآ  ای  بادس  بآ  اب  لاقثم ، واگ 7  نغور  لاقثم ، کمن 5 

هنیل هلهسم  هنقح 
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بآ ولیک  کی  دودح  ددـع و  ردـنغچ 10  گرب  هتـسب و  هدرک  هطیرخ  رد  یتشم ، کیره  زا  یمتخ  لگ  مدـنگ و  سوبـس  ددـع ، ریجنا 5 
. دننک هنقح  دنزیمایب و  نآ  اب  دجنک  نغور  لاقثم  ات 8  دودح 7  ینمرا و  هروب  لاقثم  کی  دننک و  فاص  دوش  فصن  ات  دنناشوجب 

رگید هنیل  هنقح 

. تسا فیفخ  جنلوق  حتفم  هخسن  نیا 
47 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

کیره 30 هشفنب  هنوباب ، ریعـش ، کسح ، یتشم ، کیره  مدنگ  سوبـس  یمتخ ، مخت  ددـع ، ریجنا 5  ددع ، ناتـسپهس 40  ددع ، بانع 20 
مرگ مین  هدوزفا و  مرگ   3 زا 5 / رتشیب  یمک  دجنک  نغور  مرگ ،  7 خرس 5 / رکش  مرگ ،  1 ینمرا 5 / هروب  دننک و  فاص  هدـناشوج و  مرگ 

. دننک هنقح 

ظیلغ ياهداب  تشپ و  درد  یمغلب و  جنلوق  يارب  رگید  هنقح 

تبـش گرب  بادـس ، گرب  بنرک ، گرب  ردـنغچ ، گرب  سوبـس ، یتشم ، کیره  یمتخ  لگ  کسح ، نویروطنق ، هنوباـب ، كرزب ، هبلح ،
بآ ربارب  ود  اب  مرگ  مطرق 60  مرگ ، کیره 9  ریشواج  جنیبکـس و  لقم و  ددع ، مادکره 30  بانع  ناتسپهس و  ریجنا ، ياهتـسد ، کیره 

کیره 60 خرس  رکـش  هماکبآ و  مرگ   1 مادکره 5 / دنج  لظنحلا و  محـش  ینمرا ، هروب  مرگ ، يدنه 6  کمن  هدرک  فاص  دـنناشوجب و 
. دننک هنقح  دنزیمایب و  نآ  رد  مرگ 

رگید هنیل  هنقح 

. درب شراکب  ناوتیم  زین  ماسرب  يرامیب  ای  بت و  ماگنه  هک 
. دننک هنقح  هتخیمآ  مهرد  ار  همه  لاقثم ، ردنغچ 225  بآ  مرگ ،  7 هشفنب 5 / نغور  مرگ ، ینمرا 3  هروب 

رگید هنیل  هنقح 

. تسا عفان  ار  یغامد  ضارما  عیمج  ماسرب و  جنلوق  رب  هوالع 
ولیک مین  کـی و  بآ  ددـع ، ریجنا 5  یتشم ، کیره  لیلکا  یمتخ ، لگ  مدـنگ ، سوبـس  هشفنب ، لگ  هدـنکتسوپ ، وج  ناتـسپهس ، باـنع ،

نغور  مرگ ، کیره 15  زا  هماکبآ  خرس و  رکش  دننک و  فاص  دنامب ، موسکی  ات  دنناشوجب 
48 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هدـناشوج هب  سولف  زغم  مرگ  دنهاوخیم 21  رتيوق  رگا  دـننک . هنقح  دـنزیمآرد و  نآ  اب  ار  مرگ  کیره 30  دـجنک  نغور  ماداب و  هشفنب 
. دننک هفاضا 

مرگ جنلوق  رد  هنقح 

هراشا
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. دننک هنقح  هدرک  هفاضا  سولف  زغم  بلعثلا و  بنع  بآ  ریعشلا و  ءام  يرادقم  هدناشوج  بآ  ياهلایپ  اب  ار  ناتک  مخت  هبلح ، هنوباب ،

هنقح

. تسا شراخ  دیدش و  ترارح  اب  هارمه  درد  رگا 
، يزابخ بآ  ودک ، بآ  رایخ ، بآ  يرادقم  هدناشوج ، بآ  هساک  کی  رد  مرگ ، یمتخ 9  مخت  هناد ، کیره 20  هنادهب  ناتسپهس ، بانع ،

. دننک هنقح  هدرک  هفاضا  مرگ  ماداب 30  نغور  ای  هشفنب  نغور  مرگ ، کیره 45  وج  هریش  هزرفسا و  باعل 

هنقح

. دشاب هدنزگ  درد  ناهد و  یخلت  و  خلت ) غارفتسا   ) يرارم یق  شطع و  تدش  شزوس و  دشاب  اعما  يوارفص  مرو  ببس  رگا 
هدناشوج بآ  رد  هنادهب  يزابخ ، مخت  یمتخ ، مخت  نایداب ، قرع  يدنه ، رمت  بآ  ظیلغ ، خرس  لگ  تبرش  هشفنب ، تبرـش  يروزب ، تبرش 

. دننک هنقح  هشفنب  نغور  مرگ  اب 15  هدرک  فاص 

هنقح

. تسا هارمه  راح  مرو  اب  جنلوق  درد  رگا 
هدامآ ار  هنقح  واگ  ریش  اب  دوبن  رگا  زب و  ریش  اب  دوبن  سرتسد  رد  شوگ  زارد  ریـش  رگا  دننک . هنقح  ماداب  نغور  سولف و  زغم  رخ و  ریـش  اب 

. دننک
49 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هنقح

. تسا هارمه  خفن  شطع و  ناهد و  یخلت  اب  جنلوق  درد  رگا 
، هدرک فاص  دوش  همین  ات  دـنناشوجب  بآ  هساک  کی  رد  لاقثم  مادکره 2  زا  سوبـس  وهاک ، اراخب ، يولآ  هشفنب ، هتخپ ، غرم  هجوج  بآ 

مرگمین دـنزیمآمهرد و  ار  همه  ددـع  غرممخت 2  هدیفس  ناکتـسا ، عبر  کیره  هشفنب  تبرـش  خرـس ، رکـش  لاقثم ، کی  هدوس  سولف  زغم 
. دننک هنقح 

خفنلا رساک  هنقح 

درد دنشک  مکـش  رب  تسد  رگا  مکـش و  رقارق  غورآ و  ندماین  رگید و  طاقن  هب  درد  لاقتنا  اعم و  يالاب  تاقبط  رد  ظیلغ  ياهداب  ببـس  هب 
. دوریم نیب  زا  دشاب  خفن  زا  هک  مرو  لحم  دبای و  نیکست  نآ  زا  دعب  یمک  دوش و  دایز 

يریخ لگ  يزاـبخ ، بلعثلا ، بنع  مطرق ، مخت  لاـقثم ، مادـکره 3  بادـس  سفرک ، مخت  تبـش ، نایداب ، هنوباب ، نویروطنق ، لاقثم ، انس 5 
تشخریـش 18 هاگنآ  دـننک  فاص  دـنناشوجب و  هساک  ود  بآ  ددـع ، ریجنا 10  ددـع ، تسیب  کیره  ناتـسپهس  بانع ، لاـقثم ، کیره 4 

هتخیمآرد نآ  اب  لاقثم  واگ 5  نغور  لاقثم ، نوتیز 3  ای  ماداب  نغور  لاقثم ، مین  دـنج  لاقثم ، کی  ریـشواج  لاقثم ، سولف 10  زغم  لاقثم ،
. دننک هنقح 
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نکشداب هنقح 

دنام هک  فصن  هدناشوج و  لسع  يرادقم  بآ و  هساک  کی  اب  هاوخنان  ریجنا ، نایداب ، سفرک ، مخت  شوجنزرم ، موصیق ، بادـس ، هنوباب ،
. دننک هنقح  هدرک  فاص 

50 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

نخسم هنقح 

نوتیز و نغور  يرادقم  دننک و  فاص  دش  هک  فصن  هدناشوج و  بآ  هساک  کی  رد  زینوش  هاوخنان ، بادـس ، فساجنرب ، لیلکا ، هنوباب ،
. دننک هنقح  هدرک  هفاضا  دنج 

درد نکسم  هنقح 

دوش همین  ات  دـنناشوجب  بآ  هساک  کی  رد  لاقثم  واگ 30  نغور  لاقثم ، عبر  نویفا  لاقثم ، مین  دـنج  لاقثم ، جنبلا 2  رذب  لاقثم ، بادس 5 
. دننک هنقح  دننک و  فاص 

ناما رد  جنلوق  زا  يومد  ياهجازم  الومعم  دوشیم و  عقاو  ادوس  هبلغ  رد  جنلوق  رتشیب  دـش . رکذ  جـنلوق  عاونا  هب  طوبرم  ياههنقح  اجنیا  ات 
. دنشابیم

دوشیم باعل  دننام  هک  یبیکرت  لسع  هتخپ و  یبالگ  ماداب و  نغور  ناویل  مین  اب  ار  دـشابن  ملکت  رب  رداق  هک  یـسک  لال ،)  ) لاقتعا بحاص 
. دننک هنقح 

ارفص دض  هنقح 

: دننام دنک  هدافتسا  دراب  ياههنقح  زا  ارفص  دض  ياهیلوانت  رگید و  ياهوراد  اب  هارمه  غاد ، يوارفص  جازم  اب  دشاب  ناوج  رگا 
. دننک هنقح  مرگ  مین  مهرد و  هلیلبنش  باعل  اب  يدنه  رمت  هتخپ و  ياراخب  يولآ  غرممخت و  هدیفس  رفولین و  نغور  هشفنب و  نغور 

دریگ و رارق  یمالسا  بط  یناریا و  بط  هب  دنمقالع  ناکـشزپ  هدافتـسا  دروم  مراودیما  مدومن . هراشا  هنقح  ياههخـسن  يدادعت  هب  اجنیا  ات 
هب رتمک  هک  دوش  ثعاب  نیا  زارفارـس و  رترب و  هیامرپ و  رایـسب  تسا  یبط  ام  بط  هک  دننادب  دـنهاکب و  دـنمدرد  مدرم  مالآ  زا  هلیـسونیدب 
رد اّما  تسا  دیفم  مه  ییاهنت  هب  هنقح  شور  تسا . شناد  ملع و  هصرع  زابکاپ  نمؤم و  نایناریا  تسد  رد  افش  هک  دنزودب  مشچ  ناگناگیب 

ریاس رانک 
51 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دشابیم ریظنیب  یناریا  بط  لیدبیب  ياهشور  ریاس  تاسوطع و  تالوطن ، تاعوقن ، اهجضنم ، اهلهسم ، دننام  ینامرد  ياهشور 

سووالیا

فان يالاب  هیحان  رد  درد  تسا . هدمآیم  باسح  هب  كانرطخ  رایـسب  میدق  نامز  رد  دوشیم و  عقاو  ایلع  ياعم  رد  هک  تسا  جـنلوق  یعون 
دنت و رایـسب  يوب  اب  قرع  ددرگیم و  عفد  ناهد  قیرط  زا  دب  رایـسب  يوب  اب  عوفدم  یتح  دوشیم و  وبدب  تدـش  هب  غورآ  دـتفایم و  قافتا 

هچنانچ دهد و  خر  هدعم  رـشعینثا و  کیراب و  هدور  هک  تسا  جنلوق  نامه  عقاو  رد  سووالیا  دهدیم . رازآ  ار  نایفارطا  رامیب و  عوبطمان 
هب ندروآرب  دوشیم و  عقاو  رثؤم  رتمک  يرامیب  نیا  جالع  رد  هنقح  دوشیم . رامیب  گرم  بجوم  كانرطخ و  رایـسب  دتفا  جالع  رد  ریخأت 
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ياههنقح دراذگاو  سووالیا  ینیگنس  لقث و  دوش و  عقاو  رثؤم  اهنامرد  هک  یماگنه  اما  دریگیم  رارق  هدافتسا  دروم  رتشیب  غارفتسا  یق و 
تروص عفد  تسا و  دـیدش  تسوبی  مه  سووـالیا  يراـمیب  رد  دریذـپ . تروص  یعیبـط  قـیرط  زا  عـفد  جـیردت  هب  اـت  تسا  مزـال  بساـنم 

رتمک ام  نامز  رد  يرامیب  نیا  هناتخبـشوخ  دش . روکذـم  هک  تسا  جـنلوق  هب  طوبرم  ياههخـسن  نامه  هنقح  ياههخـسن  لومرف  دریگیمن .
. دتفایم قافتا 

اههشوت یمالسا  یناریا  بط  نادنمشناد  یتاذ  غوبن  زا  میوریم و  لگنا  لتاق  ياههخسن  غارـسب  یناریا  بط  یکـشزپ  مولع  هنیجنگ  زا  لاح 
. میریگرب

اهلگنا هب  طوبرم  ياههنقح 

نولوق رد  هک  ییاهلگنا  يارب  هژیوب  لگنا  دـض  ياههنقح  فان  يور  رب  ینتـشاذگ  ياهوراد  لگنا و  دـض  یندیـشون  ياهوراد  رب  هوـالع 
. دشاب هتشادن  دوجو  نآ  يارب  بسانم  يوراد  هک  تسین  یلگنا  چیه  یناریا  بط  رد  تسا . رثؤم  رایسب  دنوشیم  عمج  گرزب ) هدور  )

52 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

لگنا هنقح 

هراشا

. هایس خرس و  نهپ و  ضیرع و  ياهمرک  ریحز و  دعقم و  شراخ  جنلوق و  هاگ  خفن و  درد و  لاهسا و  اب  هارمه 

واگ هرهز  هنوپ ، نیتنسفا ، نویروطنق ،

اب هک  زینـشگ  شآ  ینتـشاذگ و  فان  يور  یندـناشوج و  ياهوراد  اب  هارمه  هکنآ  رب  طورـشم  دـنالتاق  اهمرک  عاونا  يارب  ریز  ياههخـسن 
نونکات ددرگ . لوانت  زین  لگنا  هژیو  ماع  لهـسم  يوراد  دوش و  لیم  مرگ  مرگ  هدش و  شرت  نآ  دننام  شرت و  رانا  ای  قامـس  ای  توروقهرق 

. تسا هتشادرب  نایم  زا  ار  اهمرک  همه  هتشادن و  فلخت 

لگنا هنقح 

بوکمین طوـلخم و  ار  اـهوراد  مرگ . دودـح 15  کیره  هروپلک  هزوغنآ ، هرتهاش ، نارداـموب ، یکرت ، هنمرد  هنادهایـس ، نیتنـسفا ، تورزنا ،
خـلت و ماداب  نغور  ناکتـسا  فصن  اب  دـننک و  فاص  دـنامب  ناویل  کی  ات  دـنناشوجب  بآ  ناویل  اب 2  ار  نآ  يروخاذـغ  قشاق  کی  دـننک ،

. داد ناوتیم  همادا  زور  ات 7  لگنا  تشگزاب  مدع  زا  نانیمطا  يارب  دنیامن . هنقح  بش  ات 3  بش  ره  جوزمم و  واگ  هرهز  ردق  نامه 

لگنا هنقح 

ات دنناشوجب  بآ  ناویل  اب 3  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  کی  راب  ره  دننک ، بوکمین  یقرب  نواه  اب  ار  زینشگ  گرب  ولاتفـش ، گرب  وله ، گرب 
. دننک هنقح  دنزیمایب و  واگ  هرهز  اب  دنهاوخیم  رتيوق  رگا  دننک . هنقح  بش  ات 3  بش  ره  دننک و  فاص  دنامب  ناویل   2
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لگنا هنقح 

. دننک هنقح  لبق  هخسن  دننام  بادس . یلباک ، گنرب  ناینز ، زبس ، هریز  هایس ، هریز  هروپلک ، زینشگ ، مخت  هرتهاش ، هدرپتشپ ، کسورع 

لگنا هنقح 

، دـیآ همین  هب  ات  دـنناشوجب  هنزگ  ای  هرت  هاش  قرع  اـی  هروپلک  قرع  ناویل  اب 3  یلاقثم ، کـیره  درز  ربص  تورزنا ، هزوغنآ ، قشوا ،)  ) ءاـشو
. دننک هنقح  بش  ات 3  لقا  دح  دنزیمایب و  خلت  ماداب  نغور  ناکتسا  عبر  هکرس و  ناکتسا  عبر  اب  دننک  فاص 

لگنا هنقح 

فاص دنناشوجب و  میالم  هلعـش  يور  بآ  ناویل  اب 3  ار  نآ  قشاق  ود  ات  یکی  هدرک  بوکمین  یقرب  نواه  اب  ار  راـنا  هشیر  اـی  هقاـس  تسوپ 
. دننک هنقح  هتخیمآ و  واگ  هرهز  خلت و  ماداب  نغور  اب  دنهاوخ  رتيوق  دننک . هنقح  هدرک 

لگنا هنقح 

ولاتفش 30 هتـسه  نغور  ردنغچ ، گرب  مرگ ، مادکره 15  زا  ولاتفـش  گرب  بادس ، گرب  نارداموب ، یکرت ، هنمرد  کلملا ، لیلکا  هنوباب ،
بآ ناویل  رد 2  يروخاذـغ  قشاق  کی  راب  ره  هدرک  بوکمین  ار  کـشخ  ياـهوراد  مرگ . مادـکره 7  زا  ینمرا  هروب  واـگ و  هرهز  مرگ ،

. دننک هنقح  بش  دنزیمایب و 3  نآ  رد  ار  هروب  هرهز و  نغور و  دننک و  فاص  دوش  فصن  ات  دنناشوجب 
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لگنا هنقح 

کی طولخم و  خرس  لگ  نغور  اب  دننک و  بوکمین  هتفرگ  يواسم  ار  جنبلا  رذب  ناتک ، مخت  سمرت ، شدنک ، زینوش ، دروم ، گرب  لظنح ،
. دنامب حبص  ات  بش  هک  دنلامب  فان  يور  ار  نآ  زا  يرادقم  هدرک و  هنقح  ار  نآ  هدناشوج  ناویل 

لگنا هنقح 

هکرس یمک  اب  هدرک  فاص  دوش  فصن  ات  دنناشوجب  بآ  هساک  کی  رد  مرگ  ره 20  ضیبا  دبرت  یلباک ، گنرب  رشقم ، هلمآ  یلباک ، هلیله 
. دننک هنقح  بش  ات 3  رابره  يروخاذغ  قشاق  نازیم 3  هب  لظنح  نغور  ای  خلت  ماداب  نغور  و 

لگنا هنقح 

لولحم درز  ربص  ای  کمن و  بآ  هب  هنقح  دـنکیم  شراخ  داجیا  ناکدوک  رد  بلغا  هک  دـننام  خـن  دیفـس  زیر  ياهمرک  ندرب  نیب  زا  يارب 
. تسا یفاک  مرگمین  بآ  رد 

. دربیم نیب  زا  ار  هزیر  دیفس  ياهمرک  یتحارب  هنقح  ياهوراد  رگید  عاونا  هتبلا 
هتشادن دوجو  رامیب  مکش  رد  مه  یلگنا  رگا  هک  تسا  نیا  دراد  هک  یفطل  دناعیـسو و  عونتم و  رایـسب  یناریا  بط  رد  لگنا  دض  ياهوراد 
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يارب هدننک  يریگـشیپ  رامیب و  عفن  هب  دـنکیم  يزاسکاپ  هک  تهج  نآ  زا  هکلب  درادـن  یئوس  ضراوع  اهنت  هن  اهوراد  نیا  فرـصم  دـشاب 
. تسا ییایمیش  ياهوراد  یعیبط و  ياهوراد  نیب  رگید  یتوافت  مه  نیا  تسا . ضارما  همه 

دعقم ياهيرامیب  هنقح و 

هکنآ يارب  دـبک  دـیآیم و  دوجوب  یعیبط  ریغ  طـالخا  تاـبوسر  تسوبی و  نوخ و  فثاـکت  تدـش  زا  رثـکا  دـعقم  ياـهيرامیب  هکنادـب 
رتشزرا و مک  مادنا  تمس  هب  ار  هیفصت  لباق  ریغ  مومسم و  داوم  دنیبن  بیـسآ  دبک  دوخ  زغم و  بلق و  نوچمه  ندب  هسیئر  مهم و  ياضعا 

نیاربانب  دشابیم . دعقم  نآ  نیرترّسیم  هک  دنکیم  لاسرا  رتلوصولالهس 
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رد كانرطخ  ياهيرامیب  ثعاب  یحارج  لمع  ارثکا  تخادرپ . تلع  حالـصا  هب  دیاب  هکلب  دشابیمن  حالـص  ریـساوب  نوخ  نتـسب  هاگدـید 
زا تسا  ناما  ریـساوب  نوخ  هک  دـندادیم  رکذـت  میدـق  ياـملع  هراومه  اذـل  ددـنبیم  اـهیگدولآ  جورخ  رب  ار  هار  هک  ارچ  ددرگیم  ندـب 
زین یهایگ  تازیوجت  رد  یتح  ام  رگید . كانرطخ  يرامیب  اههد  يدـلج و  ياهيرامیب  هیلک و  درد  سرقن و  مازج و  ایلوخیلام و  ناطرس و 

يراددوخ ریساوب  حالصا  نامرد و  زا  لبق  زین  دیئورومه  یتنآ  ياهدامپ  اهمرک و  زیوجت  زا  دنروآ و  دنب  ار  ریـساوب  نوخ  میهدیمن  هزاجا 
یخرب تامیمـصت  رد  رثکا  هب  بیرق  ياههنیزگ  زا  یکی  هنافـسأتم  یلو  تسا  هدش  دـیکأت  هتکن  نیا  رب  زین  يوبن  بط  ثیداحا  رد  مینکیم .

. میشابن يرتکانرطخ  ياهيرامیب  دهاش  ات  دیآ  لمع  هب  يریگولج  راک  نیا  زا  دیاب  هک  تسا  یحارج  ناکشزپ  زا 
ياههار همه  نیا  هک  تسا  روآتریح  تسا . لوصولا  عیرس  تحار و  رایـسب  یناریا  بط  ياهنامرد  اب  دعقم  هب  طوبرم  ياهيرامیب  جالع 

ینامردهنقح باتک  ثحبم  نوچ  اجنیا  رد  تسا . هدش  هتـشاذگ  رانک  ناکـشزپ  مدرم و  طسوت  ریخا  نرق  رد  هتـشاد و  دوجو  لوصولا  لهس 
رکذ هب  هک  تسا  هخـسن  دـنچ  هب  دودـحم  رتمک و  یندروخ  ياهوراد  هب  تبـسن  ریـساوب  نامرد  رد  هنقح  دربراـک  هک  منکیم  هراـشا  تسا 

هک یلـصفم  تاقیقحت  رد  دنروآ . لمع  هب  يریگولج  ریـساوب  داجیا  زا  دـنناوتیم  اههنقح  يریگـشیپ  ثحب  رد  اما  تخادرپ . مهاوخ  اهنآ 
ناونعب میـشاب . نآ  رکف  هب  تسا  یفاک  اهنت  دراد ، دوجو  يدایز  هداس  ياههار  نآ  نامرد  ریـساوب و  زا  يریگـشیپ  يارب  مدش  هجوتم  متـشاد 

نامرد ماقم  رد  هدنریگـشیپ و  کی  دوش  لیم  اتـشان  حبـص  هدرک  سیخ  بش  هک  اراخب  يولآ  ددع  هد  ریجنا و  ددع  موادم 5  فرصم  لاثم 
دیاب دوش . لوانت  دعب  زور  دوش و  سیخ  بآ  رد  بش  ددـع  مادکره 5  زا  اراخب  يولآ  ولآدرز و  وله و  روطنیمه  تسا . هدـننکنامرد  کی 

. ماع لهسم  هدناشوج  فرصم  تسا  روطنیمه  تسا . هدننکنامرد  هدنریگشیپ و  هنقح  قیرط  زا  داوم  نیمه  دوش . تموادم  راک  نیا  رب  هک 
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دعقم و فارطا  ياهمخز  دعقم و  ياخرتسا  دعقم و  جورخ  قاقش و  ریصاون و  ریـساوب و  زا  دنترابع  دعقم  هب  طوبرم  ياهيرامیب  نیرتمهم 
. دعقم هکح 

هنقح

. دشاب یمرگ  زا  هک  دعقم  شراخ  قاقش و  ریساوب و  يارب 
رد تقد  هنقح و  تلآ  رـس  ندرک  برچ  دنرب . راکب  ار  هنقح  هلیـسو  طایتحا  اب  دنزپب و  بآ  اب  ار  هدش  کشخ  يوله  ولآدرز و  اراخبولآ و 

تشگنا دنب  دودح 3  هزادنا  هب  ار  نآ  لوط  دـننک و  برچ  ار  هنقح  تلآ  رـس  دوشن . رتشیب  ملا  مخز و  بجوم  هک  تسا  مزال  نآ  لامعتـسا 
تیدودحم دادعت و  هخـسن  نیا  دننک . هنقح  ناویل  کی  دودـح  هزادـنا  هب  دـنیامن . برچ  مه  ار  دـعقم  ندرک  ورف  ماگنه  دـنریگب و  رظن  رد 

. دراد يرامیب  فعض  تدش و  هب  یگتسب  درادن و 
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قیقر مرلو و  کمنبآ  هنقح 

هکنآ طرشب  تسا  هدننککمک  ریـساوب  ياهنامرد  ریاس  رانک  رد  دیفم و  موتکر )  ) تسار هدور  ندرک  كاپ  يارب  قیقر  مرلو و  کمنبآ 
هنقح ماجنا  زا  شیپ  نآ  ماجنا  نامز  نیرتهب  ددرگ . یتحاران  شزوس و  ثعاب  هک  دـشابن  ياهزادـنا  هب  کـمن  دریذـپ و  تروص  طاـیتحا  اـب 

. دشابیم وله  ولآدرز و  اراخب و  يولآ  لماش  هک  تسا 

هنقح

هدامآ اهولآ  اب  هارمه  هک  ییاـههنقح  نآ  تشپ  دـنهد و  ماـجنا  بش  ره  دراد . يداـیز  ریثأـت  دـعقم  ياـخرتسا  ناـمرد  رد  کـمنبآ  هنقح 
. دش رکذ  هک  دهد  ماجنا  دوشیم 

دعقم شراخ  هنقح 

هیفـصت هب  هکح  بحاص  تسا  مزال  تسا . دیفم  رایـسب  دشاب  ریـساوب  همدقم  دـناوتیم  هک  دـعقم  شزوس  شراخ و  ینعی  هّکح  جالع  يارب 
. دش رکذ  البق  هک  تاجولآ  اب  هنقح  مرلو و  کمنبآ  هنقح  زا  تسا  ترابع  هطوبرم  هنقح  هخسن  دزادرپب . ندب  حالصا  نوخ و 
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هنقح

وم و دراوم  یـضعب  دوشیم . صخـشم  بت  یتح  دیدش و  درد  اب  هاگ  هک  دـشابیم  دـعقم  يالاب  كرو  ود  نیب  ام  نیکرچ  یمخز  ریـصاون 
هنقح دـشاب  مکاح  تسوبی  هکیتروصرد  نآ  زا  سپ  دـننکیم  عورـش  کـمنبآ  هنقح  زا  ادـتبا  دوشیم . هدـید  نآ  رد  رگید  هفاـضا  داوم 

ریـصاون نامرد  هب  کمنبآ  هنقح  زا  سپ  لاهـسا  دض  هنقح  اب  دراد  دوجو  شنار  لاهـسا و  تلاح  سکعرب  هچنانچ  دنرب و  راکب  ار  اهولآ 
اب هدروآرد  مرن  الماک  ردوپ  تروصب  هک  ار  زینـشگ  مخت  هزرفـسا ، ورم ، مخت  نشیوآ ، یمتخ ، لگ  دامـض  هنقح  اب  نامزمه  دـننک . کمک 

. تسا مزال  دننک  ضوع  تعاس  ره 24  هتشاذگ  ریصاون  لحم  يور  دننک و  ریمخ  شوجبآ 

هنقح

ار کشخ  ياهوراد  واگ . هرهز  ینمرا ، لـگ  ینمرا و  هروب  دـجنک ، اـی  نوتیز  نغور  یـسراف ، راـنلگ  نشیوآ ، اـی  هنوپ  شوجنزرم ، عاـنعن ،
نغور و ناکتسا  فصن  دننک . فاص  دیآ  همین  ات  دنناشوجب  بآ  ناویل  اب 2  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  ات 2  کی  دودح  رابره  دننک  بوکمین 

. دنیامن هنقح  هدرک  دراو  ار  واگ  هرهز  ناکتسا  فصن 

هیلک ضارما  رد  هنقح 

هیلک جازم  ءوس  هنقح 

. دننک هنقح  خرس  لگ  نغور  بلعثلا ، بنع  بآ  هفرخ ، بآ  رایخ ، بآ 

هنقح

قاس زغم  شیم ، قاس  زغم  دجنک ، نغور  ءارضخلا ، هبح  نغور  مطرق ، نغور  هدرک ، فاص  هتخپ و  ار  ایبول  القاب ، دوخن ، مدنگ ، شیم ، هلک 
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. دننک هنقح  مرگمین  دیزیمایب  مهاب  واگ 
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هنقح

. دنزاس هنقح  دنفسوگ  هیلک  فارطا  هیپ  هبند ، نغور  رتوبک ، هچب  تشوگبآ )  ) قرم

هیلک حیر 

. دننک هنقح  دنشون و  دشابن  نیخستلا  دیدش  دوب و  داب  هدام  لّلحم  ّردم و  هچنآ 
. دننک هنقح  دنزیمایب و  واگ  هرهز  نوتیز و  نغور  اب  ار  یندیشون  نامه 

هیلک درد 

. تسا هیلک  حورق  ای  تاصح  ای  مرو  ای  داب  ای  هیلک و  جازم  ءوس  ای  نآ  ببس 

هنقح

ار همه  ددع  کی  واگ  هیلک  یتشم ، کیره  اشاح  یمتخ ، گرب  هشفنب ، مرگ ، کیره 12  افرط  خیب  نویله ، خیب  سوسلا ، لصا  یمتخ ، خیب 
، مرگ هزورهب 30  نغور  مرگ ، برقع 12  نغور  مرگ ، کیره 90  رکش  هشفنب و  نغور  نآ ، مرگ  رد 180  هدرک  فاص  هدناشوج و  مهاب 

. دننک هنقح  هتخیمآ 

هیلک مرو 

یلواـنت ياـهوراد  زا  رتدوز  هنقح  تسا . هنقح  شور  زا  هدافتـسا  تسا  هدـش  مرو  ثعاـب  هک  یطلخ  يزاـسکاپ  هیلک و  مرو  جـالع  نیرتـهب 
یلوانت و يوراد  تسا  رتهب  دوجو  نیا  اب  تسا . یندروخ  يوراد  زا  رتماوداـب  هنقح  يوراد  يورین  هوـالعب  دـناسریم  فدـه  هب  ار  اـهوراد 

. دوش هدافتسا  مهاب  ود  ره  هنقح 
يوراد رد  هنقح و  رد  وراد  نیا  رگا  یتـح  تـسا ، ییوراد  ربنـش  راـیخ  دوـش  هـنقح  دـناوتیم  هـک  ییوراد  نیرتـهب  هـیلک  مرو  هجلاـعم  رد 

. دناسریم ار  مرو  شزگ  نودب  درد و  نودب  ییوراد  ربنش  رایخ  داد . دهاوخ  يرتهب  هجیتن  دور  راک  هب  ود  ره  یندروخ 
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. دشاب مهاب  هس  ره  ای  هریجاک و  نغور  ای  دجنک  نغور  ای  خرس  لگ  نغور  اههنقح  نغور  تسا  رتهب 
هب 2 زین  رخآ  رد  داد ، رارق  هدافتـسا  دروم  دـشاب  سرتـسد  رد  هک  مادـکره  ناوـتیم  هک  میدرک  باـختنا  هیلک  مرو  يارب  ار  هنقح  هخـسن   8

. میوشیم رکذتم  انیس  یلع  وب  نوناق  زا  هخسن 

هنقح

. دننک هنقح  هتخیمآ  هروب  دجنک و  نغور  اب  ار  ریجنا  کسح ، هبلح ، بنرک ، فارطا  بادس ، تبش ، حیش ، لیلکا ، هنوباب ، خیبط 

هنقح
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. دننک هنقح  سولف  زغم  هشفنب ، تبرش  نومیتفا ، خیبط 

هنقح

. دننک هنقح  هتخیمآ  مرگ  یبالگ 30  لسع  سنوا ، ماداب 2  نغور  هدومن ، فاص  هبلح  هنادهب ،

هنقح

رتیل مین  کی و  بآ  یتشم ، کیره  رفولین  رـشقم ، ریعـش  یمتخ ، گرب  سنوا ، کـی  هناـش  خـیب  يدـنه ، رمت  یمتخ ، هتـسرون  گرب  خـیبط 
. دننک هنقح  راب  دنچ  هب  هتخیمآ  مرگ  مادکره 30  واگ  نغور  سولف ، زغم  هدرک  فاص  دنامب  رتیل  کی  ات  دنناشوجب 

60 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هنقح

رب هتخیمآ  سولف  بر  مرگ  غرممخت و 30  هدیفس  هدرک و  فاص  هدناشوج و  جنبلا  رذب  هفرخ ، گنهراب ، یمتخ ، وهاک ، هشفنب ، واگ ، هیلک 
. دنیامن هنقح  دّربم  رخ  ریش  هب  و  دننک . هنقح  هدرک  درس  فرب 

هنقح

. دننک هنقح  اعما  رد  هتخیمآ  مطرق ، زغم  نغور  هبلح ، ناتک ، مخت  یمتخ ، مخت  باعل 

هنقح

مرگ سولف 18  زغم  هدرک  فاص  هدناشوج ، رتیل  مین  بآ  مرگ ، کیره 15  هبلح  ناتک ، مخت  مرگ ، كره 30  قبنز  خیب  هناش ، گرب  خیب و 
. دننک هنقح  هتخیمآ 

هنقح

هتخیمآ لاقثم  نارداموب 42  نغور  مرگ ، ماداب 60  نغور  مرگ ،  30 بادس ، نغور  قیلساب ، زا  نتفرگ  نوخ  زا  سپ  دشاب  يوق  ضیرم  رگا 
. دننک هنقح 

نوناق زا  لقن  هب  هنقح 

. دنوش هنقح  هیام  مهاب  همه  لگ . نغور  اهشخبيدرس ، زا  يزیچ  اب  ناتک  رذب  كرینپ ، یمتخ ،

نوناق زا  لقن  هب  رگید  هنقح 

دجنک نغور  اب  روتسد  قبط  دنریگب و  يواسم  مادکره  زا  هنوباب  هلیلبنـش ، ناتک ، مخت  كرینپ ، یمتخ ، لگ  یلقاب ، هشفنب ، لگ  وج ، توواق 
. دنزاسب هنقح  هیام  هدرک  طولخم  مهاب  ود  ره  ای  هریجاک  نغور  ای 

61 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 
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هیلک یتحاران  اب  هارمه  تسوبی 

نیلم ياههنقح  زا  تسا . تسوبی  عفر  گرزب و  هدور  يزاسکاپ  يارب  فایش  هنقح و  زا  هدافتسا  هار  نیرتهب  دشاب  ضبق  رامیب  مکش  هچنانچ 
. دننک هدافتسا  تسا  هدمآ  لبق  روطس  رد  هک 

هیلک تسیک  لمد و 

قبرخ و یتح  دوش  هدافتـسا  دنت  ياههنقح  زا  تسا  رتهب  شخبیمرن  جازم و  مرگ  ياهنغور  زا  هدافتـسا  مرگ و  بآ  رد  نتـسشن  رب  هوالع 
. دشاب هتفر  راک  هب  اهنآ  رد  ریس  گنهامیس و 

هناثم ضارما  رد  هنقح 

نیا زا  دیاب  دـنراذگیم و  رثا  مهرب  ءاضعا  یـضراع  یجازم  تالّوحت  دنتـسه . اههیلک  گرزب ،) هدور   ) نولوق کیدزن  ناگیاسمه  زا  یکی 
. دومن هدافتسا  اعما  نامرد  يریگشیپ و  يارب  رذگهر 

هناثم داب  هحرق و  مرو و 

قیرط زا  تسار  هدور  رد  هنقح  دیآیم . دوجو  هب  هناثم  رد  هاگ  هک  تسا  نیکرچ  یکروک  ای  هدـغ  هک  هلیبد  هاگ  هتخپان و  ماخ  داوم  رثا  رد 
مرگ و دـنت و  يرارم  طلخ  زا  رثکا  هناثم  مخز  ای  هحرق  تسا . رثؤم  هلیبد  ندـناسر  ندوشگ و  هناثم و  مرو  هب  طوبرم  ياـهنامرد  رد  دـعقم 

. دهد شارخ  ار  هناثم  یلخاد  حطس  هک  هزیرنش  ای  تسا و  هدنروخ )  ) لاکا
. دنشابیم نامرد  رد  رگیدکی  لمکم  هناثم  هیلک و  ياههنقح  رانک  رد  نآ  رد  راردا  هناثم و  هیلک و  هژیو  ياهیندناشوج  رد  نتسشن 

هنقح

. دننک هنقح  لیز  هخسن  اب  کمنبآ  جورخ  زا  سپ  هاگنآ  دننک . هنقح  بش  ره  روتسد  قبط  مرلو  کمنبآ 
62 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

قشاق ات 2  کی  رابره  هدرک  بوکمین  ار  کشخ  ياهوراد  هنوباب  نغور  دجنک ، نغور  ریعشلا ، ءام  ناتک ، مخت  یمتخ ، لگ  رفولین ، هشفنب ،
، ناکتسا مین  ریعشلا  ءام  ناکتـسا و  موسکی  مادکره  اهنغور  زا  دننک  فاص  دنامب  ناویل  کی  ات  دنناشوجب  بآ  ناویل  اب 2  ار  يروخاذغ 

. دننک هنقح  راب  دنچ  ات  کی  طولخم و  ار  همه 
. تسا رثؤم  رایسب  هحرق  مرو و  يارب  هدناشوج  بآ  رد  نتسشن  و  لیلحا 6 ] رد  وراد  ندناکچ  اب  هارمه  هنقح  نیا 

دبک يامرگ  زا  راردا  شزوس  تقرح و 

فرصم رب  هوالع  نآ  نامرد  تسا . راردا  ندش  قیقر  اب  هارمه  شزوس  نآ  هناشن  هتشاذگ و  رثا  اههیلک  يور  هک  دبک  ترارح  ارفص و  هبلغ 
میظنت کشزپ  يوس  زا  هک  نآ  دـننام  هزرفـسا و  هشفنب و  تبرـش  ینـساک و  دـننام  حـتفم  ياـهوراد  دـبک و  ياههدـننک  هیفـصت  تادّربم و 

. تسا هنقح  شور  زا  نتفرگ  کمک  ددرگیم ،

هنقح
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. مینکیم رارکت  ار  دش  رکذ  شراخ  دیدش و  ترارح  اب  هارمه  درد  جالع  رد  لبق  روطس  رد  هک  ياهخسن 
بآ ودـک ، بآ  رایخ ، بآ  يرادـقم  هاگنآ  هدـناشوج  بآ  هساک  کی  رد  مرگ ، یمتخ 9  مخت  هـناد ، کیره 20  هنادهب  ناتـسپس ، بانع ،

. دننک هنقح  هدرک  هفاضا  مرگ  ماداب 30  نغور  ای  هشفنب  نغور  مرگ ، کیره 45  وج  هریش  هزرفسا و  باعل  يزابخ و 
63 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هناثم برج  تنوفع و 

وشتـسش و  ) نزبآ یلوانت و  هناثم  تنوفع  هژیو  یهایگ  ياهوراد  اـب  تعرـس  هب  هک  تسا . هحرق  مرو و  هب  طوبرم  ياـههنقح  ناـمه  روتـسد 
. ددرگیم جالع  روکذم  ياههنقح  و  هناثم ) تنوفع  دض  ياههدناشوج  رد  نتسشن 

هناثم درد 

ءوس ندناشک  لیدعت  هب  يارب  یئوراد  تادیهمت  همه  رب  هوالع  دیآیم . دوجوب  دایز  ياهیمرگ  ندروخ  راح و  مرگ و  جازم  ءوس  زا  ارثکا 
: دیئامرف هجوت  ریز  هنقح  هخسن  هب  هناثم  ّراح  جازم 

هنقح

بـش ره  هتخیمآ  مهرد  ار  همه  ودک . نغور  هشفنب ، نغور  رفولین ، نغور  نیبجنکـس ، تبرـش  ینـساک ، قرع  هزات ، زینـشگ  بآ  ودک ، بآ 
. دننک هنقح 

هناثم درد 

رثا رد  هناـثم  داـب  هحرق و  تنوفع و  هب  دـناوتیم  تروص  نیا  رد  دـیآیم  دوجوب  یلامـش  داـب  ندـیزو  درـس و  لوصف  رد  درـس  داـب  رثا  رد 
. دننک هدافتسا  هنقح  زا  ینامرد  ياهشور  ریاس  اب  هارمه  ددرگ . لیدبت  عقوم  هب  یگدیسر  مدع  يراگنالهس و 

هنقح

: دنهد ماجنا  ار  ریز  هخسن  نآ  تشپ  دننک و  هنقح  بش  ره  قیقر  مرلو و  کمنبآ 
کشخ ياهوراد  شوجنزرم . هنوپ ، یتوکاک ، نیریـش ، نوسینا  لیقـسا ، نغور  هشفنب ، نغور  نشیوآ ، قرع  شوجنزرم ، قرع  عانعن ، قرع 

زا دننک . فاص  دنامب  ناویل  کی  ات  دـنناشوجب  بآ  ناویل  اب 2  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  ود  یکی  رابره  دـننک  بوکمین  یقرب  بایـسآ  اب  ار 
. دننک هنقح  بش  ره  راب  هس  ود  هب  هتخیمآ  مهاب  ار  همه  ناکتسا  موس  کی  مادکره  اهنغور  زا  مادکره و  زا  ناکتسا  عبر  تایقرع 

64 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هناثم هیلک و  گنس  هنقح و 

رتهب ات  دـنکیم  مرن  ار  اعما  هداد و  شهاک  ار  درد  ییوس  زا  تسا و  نامرد  راکددـم  هنقح  نکـشگنس ، یهایگ  ياهوراد  ریاـس  راـنک  رد 
. دنک لمحت  ار  اههزیرگنس  روبع  زا  یشان  درد  دناوتب 

نغور هکرـس ، واـگ ، هرهز  سفرک ، مخت  هدرپتشپ ، کـسورع  یبرع ، غمـص  دوـهیلا ، رجح  یمتخ ، مخت  هرت ، مخت  هشفاـک ، مـخت  هـنزگ ،
ات دـنناشوجب  بآ  ناویل  اب 2  ار  نآ  يروخاذـغ  قشاق  رابره 2  دـننک ، بوکمین  یقرب  نواه  اب  ار  کشخ  ياـهوراد  دـجنک . نغور  نوتیز ،

افش کیپ  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 332 

http://www.ghaemiyeh.com


دنزیمایب و مهرد  ار  همه  هفاضا و  رابره  ناکتسا  موسکی  هکرس  ناکتـسا و  عبر  رابره  مادکره  اهنغور  زا  دننک  فاص  دنامب ، ناویل  کی 
[7 .] دننک هنقح  راب  ات 3   2

ص64 ج5 ؛  افش ؛  کیپ  هعومجم 

هنقح

بـش ره  هتخیمآمهرد  ار  همه  ودک . نغور  هشفنب ، نغور  رفولین ، نغور  نیبجنکـس ، تبرـش  ینـساک ، قرع  هزات ، زینـشگ  بآ  ودـک ، بآ 
. دننک هنقح 

ناکدوک يراردابش  هنقح و 

كاسما توق  تبوطر  امرـس و  رثا  رد  ارثکا  هک  هناثم  هلـضع  تیوقت  نساب و  طخ  يور  دـنبراهچ  بصع  هدـننکتیوقت  ياهوراد  اـب  هارمه 
دعـس دننام  كاسما  هوق  تایوقم  ندروخ  زین  هناحبـص و  اب  هارمه  هنادهایـس  يرادـقم  هب  زور  ره  ندرک  لوانت  دـهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ 

رد هک  ار  لیز  هخـسن  نآ  تشپ  دننک و  هنقح  بش  ره  قیقر  مرلو و  کمن  بآ  دنیامن . مرگ  هنقح  وریغ  بالـسع و  يدنه و  زوج  یفوک و 
: دنهد ماجنا  هدمآ  زین  لبق  روطس 

65 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 
کشخ ياهوراد  شوجنزرم . هنوپ ، یتوکاک ، نیریـش ، نوسینا  لیقـسا ، نغور  هشفنب ، نغور  نشیوآ ، قرع  شوجنزرم ، قرع  عانعن ، قرع 

زا دننک . فاص  دنامب  ناویل  کی  ات  دـنناشوجب  بآ  ناویل  اب 2  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  ود  یکی  رابره  دـننک  بوکمین  یقرب  بایـسآ  اب  ار 
. دننک هنقح  بش  ره  راب  هس  ود  هب  هتخیمآ  مهاب  ار  همه  ناکتسا  موس  کی  مادکره  اهنغور  زا  مادکره و  زا  ناکتسا  عبر  تایقرع 

هنقح

. دهدیم شهاک  نالاسگرزب  رد  ار  تبراقم  ماگنه  یلازنا  دوز  ناکدوک ، يراردابش  جالع  رب  هوالع 
يواسم ار  کشخ  ياهوراد  ناحیر . نغور  هنادهایـس ، نغور  عانعن ، نغور  دنفـسا ، دروم ، گرب  اوبزوج ، هنادهایـس ، لفنرق ، یفوک ، دـعس 

دنامب ناویل  کی  ات  دـنناشوجب  بآ  ناویل  اب 2  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  کی  رابره  دننک . بایـسآ  یقرب  نواه  اب  طولخم و  مهاب  دـنریگب و 
. دننک هنقح  رابود  ات  کی  بش  ره  دنزیمآرد و  مه  اب  ار  همه  ناکتسا  عبر  مادکره  اهنغور  زا  دننک و  فاص 

عیرس لازنا  هنقح و 

هژیوب یقرـش  ياهروشک  رد  دـننکیم  يراددوخ  نآ  ندرک  حرطم  زا  ارثکا  دـشابیم و  نایاقآ  زا  يرایـسب  هب  التبم  هک  یلازنادوز  يراـمیب 
رد ءانمتسا  هب  رضم  ياهتداع  روطنیمه  تساجیب و  درومیب و  مرـش  نآ  تلع  دراد و  ناوارف  عویـش  یعرـش  لئاسم  هب  دهعتم  ياهروشک 

ینامردهنقح یسنج ، طباور  زا  یملع  یهاگآ  یـشلام و  ياهنغور  دامـض و  یلوانت و  ياهوراد  رب  هوالع  دشابیم . جاودزا  زا  لبق  نادرم 
. دشاب یعامتجا  يدرف و  لکشم  نیا  جالع  رد  يرثؤم  کمک  دناوتیم  زین 

66 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هنقح
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، واگ قاس  زغم  هراوسهچروم ، نغور  دروم ، نغور  لاقثم ، کی  مادکره  زا  هنادهایـس  هدادوب ، سدع  یفوک ، دعـس  ردـنک ، دنفـسا ، لفنرق ،
. روفاک

کی و ات  دنناشوجب  بآ  ناویل  اب 3  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  کی  رابره  دـننک  بوکمین  یقرب  نواه  اب  طولخم و  مهاب  ار  کشخ  ياهوراد 
ناویل کی  هب  ات  دنناشوجب  هرابود  دـنزیمایب و  واگ  قاس  زغم  مرگ  اهنغور و 25  زا  کیره  زا  ناویل  عبر  اب  دننک و  فاص  دـنامب  ناویل  مین 
جازم تباجا  يارب  سپـس  دننک  ربص  دنناوتیم  هک  اجنآ  ات  دننک . هنقح  دننک و  هفاضا  روفاک  مرگ  فصن  رابره  يارب  دننک و  فاص  دسرب ،

. دنورب

رگید هنقح 

کخیم یفوـک ، دعـس  اـحرقرقاع ، هروتاـت ، نغور  دروـم ، نغور  لـمن ، نغور  دـشاب ، هدـش  هتفرگ  هنادهایـس  دوـخ  زا  هک  هنادهایـس  نـغور 
کی رابره  دـننک ، بوکمین  یقرب  نواه  اب  طولخم و  مهاب  هتفرگ  يواسم  ار  کشخ  ياهوراد  نویفا . ای  روفاک  کـشخ ، دـیوش  لـفنرق ،) )

دـنزیمآرد و نآ  اب  ناویل  عبر  کیره  اهنغور  زا  دـننک ، فاص  دـنامب ، ناویل  کی  اـت  دـنناشوجب  بآ  ناویل  اب 2  ار  نآ  يروخاذـغ  قشاق 
. دنیامن يراددوخ  جازم  تباجا  هیلخت و  زا  دنناوتیم  هک  اجنآ  ات  دننک و  هنقح  هدرک  هفاضا  نویفا  مرگ  فصن  ای  روفاک  مرگ  فصن  رابره 
دح تدمزارد  رد  جالع  ددرگ . دیاع  لماک  مات و  هجیتن  ات  دـنهد  ماجنا  اهشور  ریاس  رانک  رد  ار  اههنقح  دـش  هراشا  زین  البق  هک  روطنامه 

یکیدزن زا  لبق  تعاس  ود  یکی  تقوم  ياهنامرد  تسا و  ینامردهنقح  نایم  رد  بش  کی  اب  هارمه  یلوانت  ياهوراد  فرـصم  هاـم  لقا 6 
. دوشیم ماجنا  نامأوت  هنقح  یلوانت و  ياهوراد  هک  تسا 

67 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

یباوخیب هنقح و 

شاخشخ نغور  ددع ، اراخب 7  يولآ  مرگ ، کیره 150  ماخ  يودک  وهاک ، گرب  مرگ ، وهاک 20  مخت  مرگ ، هدادوب 25  شاخشخ  مخت 
دنناشوجب بآ  ولیک  کی  اب  هدش  درخ  يوهاک  ودک و  اراخب و  يولآ  ددع  اب 7  هدرک  بوکمین  ار  کشخ  ياهوراد  ناکتسا . فصن  رابره 

. دننک هنقح  ار  نآ  ناویل   1 ات 5 / کی  بش  ره  دننک و  فاص  دوش  راخب  نآ  فصن  ات 
شاخشخ  نغور  هیهت  زرط 

ار شاخشخ  مخت  هشیش . کی  مادکره  زا  هنوراط  قرع  جنران ، راهب  قرع  مرگ ، هدوس 25  هدادوب  شاخشخ  مخت  ولیک ، کی  دجنک  نغور 
ات دنناشوجب  میالم  هلعـش  يور  دننک و  هفاضا  نآ  هب  دجنک  نغور  اب  ار  تایقرع  دننک . ردوپ  دوش  گنر  ياهوهق  ات  دنهدب  وب  هبات  یهام  رد 

. دننک فاص  دنامب ، نغور  دوش و  راخب  قرع 
. دننک برچ  شاخشخ  نغور  اب  ار  اهاپ  اهتسد و  فک  نامزمه 

رگید هنقح 

ياهوراد مرگ . ودـک 75  نغور  لاقثم ، مین  کیره  وهاک  مخت  جـنبلا و  رذـب  شاخـشخ ، تسوپ  یلاقثم ، کـیره  هایـس  قبرخ  لـثامزوج ،
هنقح مرلو )  ) مرگمین طولخم و  دجنک  نغور  ولیک  عبر  اب  سپـس  دـینک  فاص  دـنامب ، ولیک  مین  ات  دـیناشوجب  بآ  ولیک  کی  اب  ار  کشخ 

. دینک

شوگ ياهيرامیب  هنقح و 
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رگا دنهد و  ماجنا  ارفـص  دـض  هنقح  شوگ و  ياهيرامیب  جالع  ياهوراد  دـنهد ، ماجنا  تماجح  ای  ولاز  اب  يریگنوخ  دـشاب  مد  هبلغ  رگا 
مکاح  مغلب  ای  ادوس  ای  ارفص 

68 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 
: دوب هدش  روکذم  مه  جنلوق  هب  طوبرم  ياههنقح  رد  هک  دننک  هنقح  ریز  هخسن  اب  اهوراد  هارمه  تسا 

ارفص دض  هنقح 

. دنرب راکب  ارفص  هبلغ  يارب  مه  مد و  هبلغ  يارب  هخسن  نیا 
بآ ودک ، بآ  رایخ ، بآ  يرادـقم  هاگنآ  هدـناشوج  بآ  هساک  کی  رد  مرگ ، یمتخ 9  مخت  هناد ، کیره 20  هنادهب  ناتسپهس ، بانع ،

. دننک هنقح  هدرک  هفاضا  مرگ  ماداب 30  نغور  ای  هشفنب  نغور  مرگ ، کیره 45  وج  هریش  هزرفسا و  باعل  يزابخ و 

ادوس دض  هنقح 

بآ ناویل  رد 4  ار  يروخاذـغ  قشاق  دننک 2  بوکمین  دـنریگب و  يواسم  مادـکره  زا  زینوش  هاوخنان ، بادـس ، فساجنرب ، لیلکا ، هنوباب ،
. دننک هنقح  هدرک  هفاضا  نوتیز  نغور  ناکتسا  فصن  دننک ، فاص  دنامب  ناویل   1 ات 5 / دنناشوجب 

مغلب دض  هنقح 

. دشابیم زین  تیلوک  يرامیب  اههدور و  جزل  طلخ  هدنیادز  نکشداب و 
. دنناشوجب وراد  رد  ددع  رابره 3  ریجنا  دننک ، هیهت  مرگ  مادکره 25  زا  هاوخنان  نایداب ، سفرک ، مخت  شوجنزرم ، موصیق ، بادس ، هنوباب ،

دودح يرادقم  دننک و  فاص  دنامب ، ناویل   1 ات 5 / دنناشوجب  بآ  ناویل  اب 4  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  رابره 2  دننک ، بوکمین  طولخم و 
. دننک هنقح  هدرک  لح  نآ  رد  لسع  يروخاذغ  قشاق  کی 

مسآ يرامیب  هنقح و 

نغور دجنک ، نغور  مرگ ، مادکره 25  زا  افوز  هشفنب ، ورم ، مخت  یتبرـش ، مخت  وگنلاب ، مخت  همودق ، بیطلا ، لبنـس  یمتخ ، لگ  نشیوآ ،
نغور  نوتیز ،

69 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 
یقرب نواه  اب  ار  کـشخ  ياـهوراد  ددـع . مادـکره 3  زا  کـشخ  يوله  کـشخ ، يولآدرز  اراـخب ، يولآ  لاـقثم ، مادکره 10  زا  ودـک 

فـصن ات  دـنناشوجب  هرابود  دـیزیمایب و  نآ  اب  ار  داوم  ریاس  اهنغور و  دـننک  فاص  دوش ، فصن  ات  دـنناشوجب  تایقرع  اب  دـننک  بوکمین 
اب مأوت  ینامردولاز  تماجح و  یندناشوج و  ياهوراد  زا  ترابع  هک  مسآ  ياهنامرد  ریاس  دننک و  هنقح  ار  نآ  ناویل   1 بش 5 / ره  دوش ،

. ییاذغ میژر 

کیتایس مسیتامر ، زورترآ ، لصافم ، ياهدرد  هنقح و 

نغور ناحیر ، نغور  انس ، گرب  خرـس ، لگ  شوجنزرم ، شاخـشخ ، مخت  همودق ، نیتنـسفا ، سفرک ، مخت  ناجنروس ، هلیلب ، یلباک ، هلیله 
بآ ناویل  اب 2  ار  نآ  يروخاذـغ  قشاق  کی  بش  ره  دـننک . طولخم  يواسم  مادـک  زا  رتش  ناـهوک  نغور  واـگ ، ملق  زغم  نغور  لـظنح ،
واگ هرهز  ناکتـسا  فصن  ینمرا و  هروب  لاقثم  کـی  اـب  ار  اـهنغور  هعومجم  زا  ناویل  فصن  دـننک و  فاـص  دوش ، فصن  اـت  دـنناشوجب 
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. دنیامن هنقح  هدرک  هفاضا 

سرقن هنقح و 

. دنکیم لیاز  ار  ارفص  یعیبط  ریغ  طلخ  تافاضا  کیروا و  دیسا 
بوکمین یقرب  نواه  اب  دـنریگب ، يواسم  مادـکره  زا  له  يزیرجات ، لظنح ، انـس ، گرب  خرـس ، لگ  هلیلبنـش ، هشفاک ، مخت  ترذ ، لـکاک 
ناکتـسا فصن  دننک ، فاص  دنامب  ناویل  کی  ات  دـنناشوجب  وهاک  هزات  گرب  دـنچ  بآ و  ناویل  اب 2  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  کی  دـننک ،

. دننک هنقح  هدرک  هفاضا  ینمرا  هروب  لاقثم  کی  اب  ودک  نغور  ناکتسا  فصن  نوتیز و  نغور 
70 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

رگید هنقح 

ناویل اب 2  ار  نآ  يروخاذـغ  قشاق  کی  رابره  هدرک  بوکمین  دـنریگب  يواسم  کیره  زا  شوجنزرم  نایداب ، انح ، قزرا ، لقم  ناـجنلوخ ،
ینمرا هروب  لاقثم  کی  هروغبآ و  ناکتـسا  فصن  یتوکاک و  قرع  ناکتـسا  فصن  دننک  فاص  دـنامب ، ناویل  کی  ات  دـنناشوجب  بالگ 

. دننک هنقح  رابود  یکی  بش  ره  هدرک  هفاضا 

سا ما . هنقح و 

بوکمین یقرب  نواه  اب  دـنریگب  يواسم  مادـکره  زا  سودوخوطـسا  ناجنروس ، نیچراد ، لفلف ،) راد   ) زارد لفلف  ناـجنلوخ ، قزرا ، لـقم 
نغور مرگ ، کچرک 25  نغور  دننک  فاص  دنامب . ناویل  کی  ات  دنناشوجب  یتوکاک  قرع  ناویل  اب 2  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  کی  دننک ،

اهنغور و اب  ار  تایقرع  هشیـش . کی  مادکره  زا  جنرانراهب  قرع  عانعن ، قرع  نارداموب ، قرع  مرگ ، واگ 25  ملق  زغم  مرگ ، خلت 25  ماداب 
ناویل  1 رابره 5 / دنهدب  کچوک  شوج  کی  دنزیمایب و  مهاب  هدناشوج  ناویل  کی  اب  ار  نآ  دنامب ، هشیـش  کی  ات  دنناشوجب  واگ  ملق  زغم 

. دننک هنقح  طولخم و  ینمرا  هروب  لاقثم  کی  اب  ار  نآ 
بیترت نامه  هب  رگید  ياـهبش  يارب  ار  اـهوراد  هیقب  دـنک و  يراددوخ  هیلخت  زا  دـناوتیم  اـت  دـننک و  هنقح  راـب  یلا 2  کـی  هب  بش  ره 

. دننک هدافتسا 

ینیب شزیربآ  یلصف و  ياهتیساسح  هنقح و 

. تسا دیفم  یگدروخامرس  عون  ره  يارب 
اب 2 ار  نآ  يروخاذـغ  قشاق  کی  رابره  دـنریگب  يواسم  مادـکره  زا  یمتخ  لـگ  هنوپ ، نشیوآ ، شوجنزرم ، زینـشگ ، مخت  سوتپیلاـکوا ،

ات دنناشوجب  بآ  ناویل 
71 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

لیدعت هیلخت و  ياهوراد  ریاس  نآ  رانک  رد  دننک . هنقح  دنزیمایب و  نآ  اب  ار  هزات  زینـشگ  بآ  ناکتـسا  کی  دننک  فاص  دـنامب  ناویل  کی 
. دننکن شومارف  ار  تماجح  ارفص و 

تسوپ يوادوس  تاباهتلا  امزگا و  هنقح و 

هدرک بوکمین  یقرب  نواه  اب  طولخم و  دنریگب و  يواسم  مادکره  زا  انح ، خرـس ، لگ  انـس ، گرب  درز ، ربص  سودوخوطـسا ، جیوافـسب ،
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بآ هزات و  زینـشگ  بآ  وهاک و  گرب  بآ  اب  دـننک  فاص  دـنامب  ناویل  کی  اـت  دـنناشوجب  بآ  ناویل  اب 2  ار  نآ  يروخاذـغ  قشاق  کـی 
. دننک هنقح  دنزیمایب و  ناویل  کی  مادکره  زا  ینساک  قرع  ای  ینساک  گرب 

تسوپ يوارفص  تاباهتلا  ریهک و  هنقح و 

یقرب نواه  اـب  طولخم و  مهاـب  مرگ  مادکره 25  زا  انح  ردـس ، ینـساک ، مخت  ینـساک ، هشیر  زینـشگ ، مخت  گنهراب ، یمتخ ، لگ  هشفنب ،
قرع عومجم  زا  ناویل  کی  اب  دننک  فاص  دنامب  ناویل  کی  ات  دنناشوجب  بآ  ناویل  اب 2  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  کی  رابره  دننک  بایسآ 

. دننک هنقح  طولخم و  هزات  زینشگ  بآ  دیب و  قرع  کشمدیب ، قرع  ینساک ،

اقستسا يرامیب  هنقح و 

ءازجا واگ . هرهز  خـلت و  ماداب  نغور  نوتیز ، نغور  کچرک ، نغور  اینومقـس ، جنیبکـس ، یمتخ ، لگ  رفولین ، بادـس ، لظنح ، درز ، ربص 
، دننک فاص  دنامب  ناویل  کی  ات  دنناشوجب  بآ  ناویل  اب 2  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  کی  رابره  دـننک  بوکمین  طولخم و  مهاب  ار  کشخ 

رد هک  مادکره  زا  ای  اهنغور  عومجم  زا  ناکتسا  مین 
72 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. تسه زین  برچ  دبک  يارب  یبسانم  جالع  هنقح  نیا  دننک . هنقح  دننک و  طولخم  واگ  هرهز  رادقم  نامه  اب  دوب  سرتسد 
بوتکم فلؤم  نیمه  فیلأت  افش  کیپ  هعومجم  زا  یلقتسم  باتک  رد  دبک ) ناطرـس   ) يدبک ءاقـستسا  جالع  هب  طوبرم  رگید  ياههخـسن 

. تسا

تجهب يرامیب  هنقح و 

. تسا هدمآ  زین  لبق  تاحفص  رد  دنرب و  راکب  مه  نوخ  ارفص و  هبلغ  يارب  مه  مد و  هبلغ  يارب  هخسن  نیا 
بآ ودـک ، بآ  رایخ ، بآ  يرادـقم  هاگنآ  هدـناشوج  بآ  هساک  کی  رد  مرگ ، یمتخ 9  مخت  هـناد ، کیره 20  هنادهب  ناتـسپس ، بانع ،

. دننک هنقح  هدرک  هفاضا  مرگ  ماداب 30  نغور  ای  هشفنب  نغور  مرگ ، کیره 45  وج  هریش  هزرفسا و  باعل  يزابخ و 

جنلوق یغامد و  درس  ياهيرامیب  همه  عرص و  رمیازلآ ، نوسنیکراپ ،)  ) هشعر جلف ، هتکس ، هقیقش ، ای  نرگیم  هلمج  زا  فلتخم  ياهدردرـس  هنقح و 
یمغلب

. تسا دیفم  زین  نابز  تنکل  يارب  دنکیم و  لیاز  ار  یگتسخ  یتسس و  فعض ، هنقح  نیا 
مادـکره 6 زا  واگ  هرهز  ینمرا و  هروب  جنیبکـس ، تشم ، کی  مادـکره  زا  بادـس  هبلح ، تبـش ، هاوخنان ، قیقد ، نویروطنق  لظنحلا ، محش 
ماداب و نغور  دـننک و  فاص  دـیآ ، همین  هب  ات  دـنزپب  بآ  لاقثم  رد 84  ار  عوـمجم  مرگ .  7 لـسع 5 / مرگ ،  7 خـلت 5 / ماداب  نغور  مرگ ،

. دننک هنقح  دنزیمایب و  مهرد  واگ  هرهز  اب  ار  لسع  جنیبکس و 
73 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

صاوخ نامه  اب  رگید  هنقح 

زا واگ  هرهز  ینمرا و  هروب  جنیبکـس و  تشم ، کی  مادکره  زا  بادس  هبلح ، نادجنا ، تبـش ، هاوخنان ، کیراب ، نویروطنق  لظنحلا ، محش 
ار هرهز  هروب و  دننک و  فاص  دـنناشوجب و  بآ  نم  کی  رد  ار  همه  مرگ  مادکره 2  زا  لسع  خلت و  ماداب  نغور  مرد ، مجنپ  ود  مادـکره 
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. دنیامن لح  نآ  رد 

ارفص هسیک  گنس  تیتاپه و  هنقح و 

. تسا ریز  حرش  هب  هک  دروم  دنچ  ندرک  هفاضا  اب  دنرب  راکب  ار  ریهک  هژیو  هنقح 
یقرب نواه  اـب  طولخم و  مهاـب  مرگ  مادکره 25  زا  انح  ردـس ، ینـساک ، مخت  ینـساک ، هشیر  زینـشگ ، مخت  گنهراب ، یمتخ ، لگ  هشفنب ،

عومجم زا  ناویل  کی  اب  دـننک  فاص  دـنامب  ناویل  کی  اـت  دـنناشوجب  بآ  ناویل  اب 2  ار  نآ  يروخاذـغ  قشاق  کی  رابره  دـننک ، بایـسآ 
هروب يروخاذغ و  قشاق  رابره 2  هکرـس  ناکتـسا و  مراهچ  کی  واگ  هرهز  هزات ، زینـشگ  بآ  دیب و  قرع  کشمدیب ، قرع  ینـساک ، قرع 

هب رجنم  تیتاـپه  دـض  رگید  ياـهوراد  اـب  هارمه  ناـیم  رد  بش  کـی  اـی  بـش  ره  نآ  رارکت  دـننک . هـنقح  طوـلخم و  لاـقثم  کـی  ینمرا 
. دربیم نیب  زا  ار  برچ  دبک  زین  هنقح  نیا  دش . دهاوخ  نوخ  زا  تیتاپه  سوریو  يزاسکاپ 

اهناطرس هنقح و 

ناطرس هب  التبم  نارامیب  فلتخم  ياهجازم  هب  هجوت  اب  اذل  دریگیم  رارق  هدافتسا  دروم  طلخ  هبلغ  تبسانم  هب  یناطرـس  نارامیب  رد  اههنقح 
باختنا و میتشون  یطلخ  ره  هب  طوبرم  ناطرـس  جالع  ياهباتک  رد  هک  ییاـههنقح  ناـیم  زا  ییاسانـش و  تسا  مکاـح  هک  یطلخ  عون  ره 

. دنشابیم دیفم  زین  اهناطرس  ریاس  يارب  اما  دنراد  یگژیو  اههدور  دبک و  ناطرس  نامرد  رد  اههنقح  دنرب . راکب 
74 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

برچ دبک  نوخ و  یبرچ  دنق ، هنقح و 

نوخ و دنق  یبرچ و  دش ، رکذ  امزگا  ریهک و  تیتاپه و  جنلوق و  جالع  رد  هک  کیروا  دیـسا  ادوس و  دـض  ارفـص و  دـض  ياههنقح  یمامت 
رد یلاع  رایـسب  تارثا  زا  یکی  دـننکیم . کشخ  ار  اهيرامیب  نیا  هشیر  یلوانت  ياهوراد  اب  هارمه  درب و  نیب  زا  ار  یفاضا  کـیروا  دیـسا 

نیرتهب هب  هتـشاد و  یحـضاو  ناحجر  برچ  دبک  دض  ییایمیـش  ياهوراد  اب  هسیاقم  رد  هک  تسا  برچ  دبک  نامرد  هدننکكاپ  ياههنقح 
نیا دراد . رب  رد  اضعا  رگید  يارب  زین  یبوخ  رایسب  تارثا  هدرک و  نامرد  ار  يرامیب  نیا  یفنم  ضراوع  نودب  رتهاتوک و  ینامز  رد  هجو و 

. تسا يدبک  ءاقستسا  همدقم  يرامیب 

نانز ياهيرامیب  هنقح و 

دوشیم لامعتـسا  جرف  هار  زا  ارثکا  هک  ناـنز  هژیو  ياـههنقح  هب  نونکا  میتشون  نادرم  ناـنز و  نیب  كرتـشم  ياـههنقح  دروم  رد  نونکاـت 
. دیئامرف هجوت 

محر مئامض  یگدنبسچ  محر و  تنوفع  هنقح و 

هراشا

ياهیگدنبـسچ تسا ، هارمه  دایز  ییایوب  اب  یهاگ  هک  درز  دیفـس و  تاحـشرت  عطق  اهتنوفع و  عفر  رب  هوـالع  روکذـم  ياههخـسن  رثکا 
. دربیم نیب  زا  زین  ار  محر  مئامض 

یقرب نواـه  اـب  طولخم و  مهاـب  ار  اـهوراد  مرگ . نـشیوآ 50  مرگ ، هدیبوکن 50  قامـس  مرگ ، راـنا 100  تسوـپ  مرگ ، زینـشگ 150  مخت 
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: دننک هنقح  ریز  روتسدب  رابکی  تعاس  ره 24  ای  بش  ره  دننک  بوکمین 
تعاس مین  هدرکان  فاص  ای  هدرک  فاص  دـشوجب  هقیقد  دـنچ  ات  دـنناشوجب  بآ  رتیل   3 اب 2 - ار  وراد  تشم  کی  رابره  دـشاب  هرکاـب  رگا 

. دنیشنب نآ  رد  تسا  مرگ  بآ  هکیلاحرد 
75 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

بآ ناویل  اب 2  ار  نآ  يروخاذـغ  قشاق  کی  راـبکی  تعاـس  ره 24  اـی  بش  ره  دـنک ، بوکمین  طوـلخم و  ار  اـهوراد  تسین ، هرکاـب  رگا 
. دنکن هیلخت  هقیقد  ات 15  دننک و  دراو  جرف  زا  ار  وراد  هنقح  تلآ  اب  دنک و  فاص  دنامب  ناویل  کی  ات  دناشوجب 

هنقح روتسد  هنقح و  تلآ 

CC 50 گنرس کی  دنناوتیم  دوبن  سرتسد  رد  هیقنت  تلآ  هچنانچ  اذهعم  دش ، هداد  حیضوت  باتک  یئادتبا  روطـس  رد  هنقح  تلآ  تیفیک 
يارب الومعم  هک  کیراب  فافش  گنلیـش  تشگنا  دنب  لوطب 3  نآ  ياـجب  دـنزادنایب و  رود  ار  نآ  يزلف  نزوس  هدرک و  هیهت  هناـخوراد  زا 
هتفرگ رارق  تلاح  ود  نیا  زا  یکی  هب  دننک و  برچ  ار  نژاو  هناهد  گنلیش و  رس  هنقح  ماگنه  دننک . بصن  دوریم  راکب  مویراوکآ  زیهجت 

دـننک و ات  ار  اهوناز  هتـشاذگ ، نساب  ریز  مرن  شلاب  ود  دنـشکب و  زارد  هکنآ  لوا  دـننک . هیلخت  هاـگنآ  دـننک  ربص  هقیقد  دـننک و 15  هنقح 
. دننک هنقح  دنهد و  رارق  مرن  شلاب  ود  اههنیس  ریز  هتفرگ و  رارق  هدجس  تلاح  هب  هکنآ  مود  دننک ، هنقح 

رگید تنوفع  دض  هنقح 

مهاب ار  اـهوراد  مرگ . یهوک 25  ياـچ  مرگ ، یمتخ 25  لـگ  مرگ ، شوـجنزرم 25  مرگ ، نـشیوآ 50  مرگ ، وزاـم 50  مرگ ، عانعن 50 
. دننک هنقح  رابکی  بش  ره  دننک  بوکمین  طولخم و 

رگید تنوفع  دض  هنقح 

. دنهد ماجنا  لبق  روتسد  دننام  مرگ . مادک 25  ره  زا  یهوک  ياچ  کساخراخ ، ودرگ ، تسوپ  یسراف ، رانلگ  وزام ،

رگید تنوفع  دض  هنقح 

قبط طوـلخم و  ار  اـهوراد  مرگ . نـشیوآ 50  مرگ ، زینـشگ 150  مخت  مرگ ، مادـکره 50  زا  دـیب  گرب  جاک ، ینزوس  گرب  ورـس ، گرب 
. دننک هنقح  لبق  روتسد 

76 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

رگید هنقح 

. وزام عانعن ، کساخراخ ، مرگ ، مادکره 50  زا  جاک  گرب  دیب ، گرب  ورس ، گرب  هرهزرخ ، گرب 

يزیرنوخ دض  هنقح 

هراشا
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یگدنبـسچ موربیف  مویم و  محر و  مرو  ناـمرد  دویرپ و  ماـگنه  داـیز  يزیرنوخ  زا  يریگولج  ینیبهکل و  يارب  تنوفع  عفر  رب  هوـالع  هک 
. تسا هدننکجالع  محر  مئامض 

زا دروم  گرب  دیفـس ،) جاز   ) ینامی بش  ینمرا ، لگ  ینمرا ، هروب  گـنهراب ، هدـیبوکن ، قامـس  ورـس ، گرب  عاـنعن ، هتـسپ ، تسوپ  وزاـم ،
قشاق ات 2  کی  رابره  دوش  بوکمین  ات  دـننک  بایـسآ  یقرب  نواه  اب  طولخم و  مهاب  ار  اهوراد  مرگ . هدادوب 50  سدع  مرگ ، مادکره 25 

کی رد  تشم  ود  یکی  تسا  هرکاب  رگا  دننک . هنقح  محر  رد  روتـسد  قبط  دننک و  فاص  دنامب  ناویل  کی  ات  دنناشوجب  ار  نآ  يروخاذغ 
. دننیشنب نآ  رد  تعاس  مین  دنناشوجب و  بآ  تشت 

رگید هنقح 

دننک فاص  دنامب  ناویل  کی  ات  دنناشوجب  بآ  ناویل  رد 2  لاقثم  کی  رابره  دنریگب ، يواسم  مادکره  زا  نویفا . ینامی ، بش  جنبلا ، رذـب 
. دوشیم ماجنا  زین  فایش  تروصب  هخسن  نیا  دننک . هنقح  روتسد  قبط  و 

دننک و لیم  طولخم و  هتخپ  جنرب  بآ  اب  سپـس  دوش  گنر  ياهوهق  ات  دـنهدب  وب  ار  زبس  هریز  يزیرنوخ  دـض  ياههنقح  يارجا  اب  نامزمه 
اب هک  هدادوب  سدع  ردوپ  يروخاذغ  قشاق  کی  رابره  راب  زور 3  ره  ندروخ  دنسرب . هجیتن  هب  ات  دنیامن  رارکت  ار  تاروتـسد  نیا  هزور  ره 

. تسا دیفم  دویرپ  دایز  يزیرنوخ  لرتنک  يارب  تیاغب  دشاب  هدش  ردوپ  تروصب  رکش 
77 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

نینج لتاق  ياههنقح 

هراشا

کی رابره  دـننک و  بوکمین  طولخم و  دـنریگب ، يواسم  مادـک  ره  زا  یـسراف  نانـشا  هایـس ، قبرخ  یهوک ، ورـس  گرب  هزوغنآ ، یکمّرم ،
بـش ره  دنزیمایب و  مه  اب  واگ  هرهز  ناکتـسا  عبر  اب  دننک و  فاص  دنامب . ناویل  کی  ات  دنناشوجب  بآ  ناویل  اب 2  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق 

. دننک رارکت  محر  هار  زا  ار  هنقح 

رگید لتاق  هنقح 

. واگ هرهز  لظنح ، نغور  نانشا ،
رد دـنزیمایب و  لظنح  نغور  واگ و  هرهز  ناویل  فصن  اب  دـننک  فاـص  دـنامب ، ناویل   1 ات 5 / دـنناشوجب  بآ  ناویل  اب 3  ار  نانـشا  لاقثم   2

. دننک هنقح  محر 

رگید لتاق  هنقح 

، ریـشواج ریجنا ، دـیب  نغور  رامحلا ، ءاثق  نویرزام ، مخت  دـنوارز ، روداشون ، جزیوم ، هایـس ، قبرخ  قشوا ، لظنحلا ، محـش  نارطق ، نانـشا ،
دنناشوجب بآ  ناویل  اب 2  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  کی  رابره  دننک و  بوکمین  یقرب  نواه  اب  هیهت و  يواسم  رادقم  هب  فاص ، ّرم  جنیبکس ،

. دننک هنقح  محر  رد  طولخم و  ریجنا  دیب  نغور  ناویل  فصن  اب  دنامب  ناویل  کی  ات 
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رگید لتاق  هنقح 

ناویل  1 ات 5 / دنناشوجب  بآ  ناویل  اب 3  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  رابره 2  دنبوکب و  طولخم و  ار  اهوراد  واگ . هرهز  هرجنا ، مخت  فاص ، ّرم 
. دننک هنقح  مرگمین  واگ  هرهز  ناویل  فصن  اب  دننک و  فاص  دنامب ، یقاب 

78 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

يرادراب دض  هنقح 

. میراذگیماو نآ  عرتخم  هدهع  هب  ار  نآ  ریثأت  دش ، دهاوخ  طقاس  دنوشب  رگا  دنوشن و  هلماح  دننک  لومح  هنقح و  رگا  هک  دناهتشون 
کی رابره  دوش  هدیئاس  الماک  ات  دننک  ردوپ  دنریگب و  يواسم  ار  اهوراد  رورعز . هناد  خرـس ، لدرخ  لیف ، نیگرـس  یئارحـص ، هجنوی  مخت 

. تشاد دهاوخ  رتيوق  يرثا  دنراذگب  لبهم  رد  ار  نآ  فایش )  ) هجزرف رگا  دننک . هنقح  طولخم و  هلئاس  هعیم  اب  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق 
. دش دهاوخ  رتشیب  نآ  ریثأت  دننک  هنقح  مه  موتکر  رد  نامزمه  ار  محر  هار  زا  دراو  ياههنقح  زا  یخرب  هچنانچ 

نایاپ 
يوسوم  دمحم  دیس 

لاس 88 رانکابیز 
79 ص : ج5 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ذخآم عبانم و 

نیدابارقا 
ستیه  میکح  یگنرف  تابرجم 

نوناق 
نمؤم  میکح  هفحت 

یفسوی  بط 
بیدا  سابع  رتکد  اهيرامیب  نامرد  صیخشت و 

یهاشمزراوخ  هریخذ 
فلؤم  تایبرجت 

[8]

________________________________________

فطل هب  هک  دوب  یگرزب  تمدـخ  هنیمز  نیا  رد  شیدـناریخ  نیـسح  ياـقآ  باـنج  مرتحم  دنمـشناد  ناـمزیزع  ردارب  ياـهشالت  (. 1 [ ) 1]
. تفایزاب ار  دوخ  دشر  هار  ع ) راهطا ( همئا  دنوادخ و 

کیتایس ءاسنلا : قرع  (. 1 [ ) 2]
هدـناسیخ و بآ  رد  هک  وج  ای  مدـنگ  کشخ  نان  زا  ار  نآ  شرت و  معطب  تسا ، هدوب  نشراوگ  یعون  یـشروخ و  ناـن  هماـکبآ : (. 2 [ ) 3]
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دنیازفایم نآ  رب  رگید  ریزابا  لفنرق و  ینیچراد و  سفرک و  مخت  هندوپ و  یهاگ  و  دننک . لصاح  دنداهنیم  باتفآ  رد  ریمخت  يارب  یتدم 
. دناهدربیم تراجت  يارب  رگید  رهش  زا  ار  نآ  دناهدرکیم و  هکرس  کشخ و  ریمخ  دنپس و  مخت  ریش و  تسام و  زا  ار  نآ  مسق  کی  و 

نایـسن تسا و  نایـسن  یناریا  هب  نآ  همجرت  تسا و  یناـنوی  ظـفل  نیا  دـنیوگ و  ار  درـس  ماسرـس  یـشومارف . نایـسن و  سغرثیل : (. 3 [ ) 4]
. تسيراکشومارف

دوش هل  هتخپ و  دوش : ارهم  (. 1 [ ) 5]
راردا يارجم  لیلحا : (. 5 [ ) 6]

1388 ه.ش. مود ، پاچ : ناهفصا ، شهوژپ -  نوناک  دلج ، 12 افش ، کیپ  هعومجم  دمحم ، يوسوم ، [ 7]

1388 ه.ش. مود ، پاچ : ناهفصا ، شهوژپ -  نوناک  دلج ، 12 افش ، کیپ  هعومجم  دمحم ، يوسوم ، [ 8]

دلج 6

هراشا

میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
( یتنس  ) یناریا بط  هاگدید  زا  نانز  صاخ  ياهیرامیب  افش  کیپ  هعومجم 

يوسوم  دمحم  دیس  فلؤم 
لعشم  رشن 

2 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 
1333 دمحم ، يوسوم ،

( یتنس  ) یناریا بط  هاگدید  زا  نانز ) صاخ  ياهیرامیب  : ) افش کیپ  هعومجم 
 ISBN:964 - 7561 - 39 - 3 96 ص - يوسوم - دمحم  هدننکهیهت 

: ناونع ب . ناونع . فلا . ینامرد . هایگ  - 3 یتنس . یکشزپ  نامرد 2 - اهیرامیب - نانز - - 1 ص 96 / همانباتک : اپیف ؛ ساسارب  یسیونتسرهف 
82 م  ناریا 7733 - یلم  هناخباتک  یتنس )  ) یناریا بط  هاگدید  زا  نانز  صاخ  ياهیرامیب 

10RG 106/ 618 3 م 8 م /
يوسوم  دمحم  دیس  فلؤم :

يوسوم  نامیا  دیس  سدنهم  راتساریو :
لعشم  رشان :

1387 مود : پاچ 
3000 ژاریت :

ناهفصا  پاچ :
کباب  یفاحص :

ناموت   1800 تمیق :
تشدلباب  همشچرس و  نیب  سردم ، نابایخ  ناهفصا ، شخپ : زکرم 

4463111 نفلت : افش  کیپ  رتفد  یتشد ، دیپس  هچوک 
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3 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 

همانمیدقت

. تفریم ورم  ات  یئرمان ، یتراسا  ياهریجنز  رد  بیرغ  یناوراک  هنیدم  زا 
: تفگیم

هّللا  الا  هلا  ال 
هب وا  تفای و  تسد  گنن  هب  روطارپما  هک  درک  نانچ  ورم  رد  دزیوآ . نم  نامـسیر  هب  تسیز  راصح  نیا  رد  دهاوخ  هکره  تسا ، نم  ورملق 

. دوب تملظ  روجید  بش  رد  رون  روضح  نیمتشه  وا  رادیاپ ! یمان 
5 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 

بلاطم تسرهف 

هحفص  ناونع 
همانمیدقت 

بلاطم 5 تسرهف 
راتساریو 8 همدقم 

راتفگشیپ 11
نانز 13 ياهیرامیب 

نانز 14 یلسانت  هاگتسد  یجراخ  یلخاد و  نامتخاس 
نانز 14 یسانشيرامیب 

هیلوا 15 صیخشت 
یمحر 17 ياهیزیرنوخ  یگدعاق و  ینوخرپ 

فافش 19 قیقر و  یگدعاق  نوخ  يدایز 
گنرمک 20 دیفس و  نوخ  ندمآ  دایز 

یگدعاق 20 عطق 
محر 26 مروت  ای  ندرک  داب 

محر 27 تنوفع 
نادمخت 30 تسیک 

محر 33 تبوطر  نالیس  گنر و  دیفس  تاحشرت 
34 نژاو )  ) لبهم شراخ 

محر 35 مخز 
جرف 38 لبهم و  يداشگ 

ینوخمک 39 تسوبی و  كاندرد و  دویرپ  اب  هارمه  محر  تاحشرت 
محر 39 ياهمرو 

افش کیپ  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 343 

http://www.ghaemiyeh.com


محر 39 مرگ  مرو 
محر 41 درس  مرو 

محر 41 رد  تخس  مرو 
لبهم 42 يارجم  محر و  هناهد  مرو 

نادهز 42 یگفخ  ای  ناقفخ 
6 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 

محر 44 ریساوب 
نادهز 44 ياهلیگز 

نادهز 45 هناهد  قاقش  كرت و 
تراکب 45 یگراپ  یکیدزن و  زا  یشان  مخز 

محر 45 یگداتفا 
محر 46 تفآ 

نادمخت 47 محر و  ناطرس 
محر 47 ناطرس 

محر 48 يارجم  هناهد و  ناطرس 
ییازان 49

ییوشانز 55 تشادهب 
یکیدزن 55 تیفیک 

یکیدزن 58 نامز 
یکیدزن 58 نازیم 

نانز 59 رد  یسنج  یلیمیب  ای  ینتدرس 
توهش 62 يدایز 

تراکب 62 دح  رد  جرف  ندرک  گنت 
يرادراب 63 نارود 

يرادراب 64 تباید و 
يرادراب 65 رد  اپ  درد  مرو و 
یتسوپ 65 تیساسح  شوج و 

يرادراب 65 رد  سیراو 
يرادراب 66 رد  فعض  ینوخمک و 

یگلماح 66 رد  یگدروخامرس  ازنالوفنآ و 
یگلماح 67 رد  ریساوب 

یگلماح 67 رد  مکش  ياهكرت 
يدبک 68 يویر و  یبلق ، يویلک ، ياهيرامیب 
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يرادراب 68 رد  يزیرنوخ  ینیبهکل و 
يرادراب 68 نارود  رد  هناهام  تداع 

یگلماح 69 رد  دردرمک 
تحار 69 نامیاز 

7 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 
كروگنا 69 هروخهچب ، لوم ،

نامیاز 70 زا  سپ  نارود 
نامیاز 71 زا  سپ  محر  هناهد  یگراپ 

رارطضا 71 تروص  رد  نینج  طقس 
يدازون 73 ناقری  ای  يدرز  نامرد  كدوک و  هب  هیلوا  یگدیسر 

نآ 74 تالاح  ناتسپ و 
ناتسپ 74 یهدریش  ریش و 

ریش 75 يدایز  زا  يریگولج 
ناتسپ 75 رد  ریش  ندش  تفس 

ناتسپ 76 رد  درد  مرو و 
ناتسپ 76 رد  ریش  ندنام  زا  مرو 

ناتسپ 76 لمد 
ناتسپ 77 مخز 

ناتسپ 77 رد  تخس  مرو 
ناتسپ 78 ندرک  تفس  ندرک و  کچوک 

ناتسپ 79 ندرک  گرزب 
ناتسپ 79 كرت 

دیدج 80 بط  رب  يدقن 
ذخآم 93 عبانم و 

9 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 
یلاعتهمسب

راتساریو همدقم 

هک ناریا  بط  گرزب  بتکم  شرورپ  ءایحا و  هار  رد  تیرشب  هب  تمدخ  ناقـشاع  ملع و  لها  ندیـشچ  تقـشم  ندرب و  جنر  اهلاس  زا  سپ 
زورما دـشیم . دادـملق  خوسنم  هتفر و  تسد  زا  نالهاج ، ياهتنایخ  ییاپورا و  رامعتـسا  نایدابم  هلیح  هب  ناضرغم و  يافج  هب  لاس  نایلاس 

دنمهرهب نآ  تمظع  تکرب و  زا  نایناهج  همه  هک  میتسه  يرابنارگ  تخرد  نتسشن  راب  هب  نتفکـش و  رب  دهاش  تمظع  هوکـش و  لامک  رد 
ناونعهب ار  ناریا  یکشزپ  شناد  گرزب  نادنمشناد  دنمشزرا  غیردیب و  تامحز  اهشالت و  لصاح  راختفا ، رورغ و  جوا  رد  دش و  دنهاوخ 

. درک میهاوخ  یفرعم  نایناهج  هب  رترب » بط  »
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لالحمضا هب  فیرحت ، ریقحت و  غورد و  اب  هک  یشناد  ددجم ، ندرک  هدنز  تهج  رد  ار  یبیشن  زارفرپ و  بعص و  هار  هچ  هک  تسین  ینتفگ 
ياههاگتـسد تشادـهب و  ترازو  دولآقانتخا  ياضف  نیا  رد  هک  یناگرزب  نازیزع و  رگید  هک  ام ، اـهنت  هن  میاهدومیپ . دوب ، هدـش  هدـناشک 

ینغ گنهرف  نیا  يایحا  هار  رد  دنشوکیم و  دّج  هب  دنناریا - رد  برغ  رامعتسا  جورم  غلبم و  هتساوخان ، ای  هتساوخ  لصا ، رد  هک  هطوبرم -
نیا هرمث  زا  هک  میـشالت  رد  دیما ، نیا  هب  همه  دنـشکیمن ، هزرابم  زا  تسد  دـننکیم و  هیامتـسد  دوخ  یگدـنز  تانوئـش  همه  زا  میظع ، و 

هب هتفر  تسد  زا  طاشن  یتمالـس و  یکـشزپ ، گرزب  بتکم  نیا  تبهوم  زا  دنرب و  هرهب  ناگمه  هلاس ، رازه  دنچ  تکربرپ  رابرپ و  تخرد 
زیچان و تاناکما  نیمه  دوجو  اب  اما ، میراد  ورشیپ  رد  ار  يرتینالوط  رایسب  هار  دنچره  ددرگزاب . هعماج 

10 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 
بط هک  ار  اهيرامیب  زا  يرایسب  نامرد  ياههزاورد  هک  میئوگب  میناوتیم  مامت  يدنلبرـس  راختفا و  اب  دوجوم ، ياهتیدودحم  اهتیمورحم و 

ینامرد ياهشور  فذح  يارب  ار  هار  میاهدوشگ و  دنزیم ، نماد  اهنآ  هب  دوخ - اضعب - تسوربور و  اهنآ  اب  لماک  یناوتان  زجع و  اب  برغ 
. میاهدرک راومه  ناریا  لیصا  بط  دمآراک  یلمع و  یعقاو و  ینامرد  ياهشور  رارقتسا  ییاپورا و  بط  هدنبیرف  بذاک و 

رد يرتارف  ياهماگ  زور  ره  راگدرورپ ، تیانع  فطل و  هیاس  رد  دشخب و  طاشن  یمرگ و  ار  تیرشب  هرهچ  تقیقح  باتفآ  هک  میراد  دیما 
[1 .] دوش هتشادرب  ناسنا ، حور  مسج و  تمالس  نیمأت  هار 

يوسوم  نامیا  دیس 
11 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 

راتفگشیپ

هدهعهب نز  ندب  رد  یلسانت  هاگتـسد  محر و  هک  یتیلوئـسم  اهنت  هک  دنـشیدنیب  روطنیا  ناکـشزپ  زا  یخرب  یتح  مدرم و  زا  يرایـسب  دیاش 
. تسا یملع  ریغ  هابتشا و  الماک  یهاگن  نینچ  هکیلاحرد  تسا  یسنج  تذل  داجیا  لثم و  دیلوت  دراد 

تاحـشرت دـنکیم . یفرعم  نز  ندـب  تمالـس  نیمأـت  رد  مهم  هسیئر و  ءاـضعا  زا  یکی  ناوـنع  هب  ار  محر  تسا ، نآ  دـیؤم  ملع  هک  هـچنآ 
تیعـضو یگنوگچ  ییازکمخت و ...  ینومروه ، ظاـحل  زا  یلـسانت  هاگتـسد  فلتخم  تـالاح  اهنادـمخت ، محر و  تیلاـعف  اهنادـمخت ،

، دنهدیم رارق  ریثأت  تحت  ار  یلسانت  هاگتـسد  فلتخم  قرط  هب  هک  ییاهیرامیب  اهنامیاز ، اهیرادراب و  یفیک ، یمک و  ظاحل  هب  اهیگدعاق 
تمالس يراتفر ، یبصع و  تیعضو  رب  ینایاش  الماک  روط  هب  همه  همه و  یگسئای و ...  یسنج ، غولب  یـسنج ، تالیامت  ياضرا  یگنوگچ 

نز ندب  لئاسم  زا  رگید  يرایسب  یتلکسا و  ياهیرامیب  یتح  ینوخ و  ياهیرامیب  شراوگ ، هاگتـسد  دبک ، بلق ، تیلاعف  تسوپ ، یباداش  و 
دندرگیم یگـسئای و ...  راچد  ای  دنتـسه  دوخ  یلـسانت  هاگتـسد  رد  لالتخا  راچد  یعون  هب  هک  ینانز  يرامآ ، تروص  هب  دـنراذگ . ریثأـت 

عطق ای  یگـسئای  تیعـضو  زورب  زا  سپ  لاثم  ناونع  هب  دـنوشیم  فلتخم  ياهیرامیب  ریگرد  دـنراد  یلاعف  ملاس و  محر  هک  یناـنز  زا  شیب 
یبلق و تالمح  ـالاب ، نوخ  راـشف  نوخ و  یبرچ  ناوختـسا ، یکوپ  ریظن  ییاـهیرامیب  زورب  لاـمتحا  لـیلد  ره  هب  یگدـعاق  تدـم  ینـالوط 

. دباییم شیازفا  يریگمشچ  زرط  هب  یبصع و ...  ياهیرامیب  یلصفم ، تالکشم  يزغم ،
 ... موربیف و تسیک ، دننام  نادمخت  ای  محر  رد  نامرد  لباق  هداس و  يرامیب  کی  زورب  اب  ناکشزپ  زا  يرایسب  دیدج ، یکشزپ  رد  هنافسأتم 

تقامح  يرکفیب و  اب 
12 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 

بکترم هناهاگآان - دیاش  راک - نیا  اب  دننکیم و  هیـصوت  رامیب  هب  نامرد  هویـش  ناونع  هب  ار  اهنادـمخت  ای  محر  فذـح  نتـشادرب و  مامت ،
نادـقف دریگیمن . ار  کشزپ  نابیرگ  هاگچـیه  نآ  زا  سپ  كانتـشحو  بقاوع  هکیلاحرد  دـنوشیم  دوخ  رامیب  قح  رد  كانلوه  یتیانج 

. تسا ندب  یتمالس  ياهروحم  نیرتیلـصا  زا  یکی  ندب و  هسیئر  ياضعا  نیرتمهم  زا  یکی  نادقف  ینعم  هب  ناوج  نانز  رد  اصوصخ  محر 
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رد راکشآ  دیدش و  رایـسب  تالوحت  راچد  کشزپ ، طسوت  نادمخت  محر و  ندش  هتـشادرب  ای  یگـسئای  زا  سپ  نانز ، هک  تسور  نیمه  زا 
. دنکانرطخ رایسب  یفنم و  ابلاغ  تالوحت ، نیا  هک  دنوشیم  دوخ  ندب 

13 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 

نانز ياهیرامیب 

هراشا

زا رتشیب  کشزپ  هب  هدـننکهعجارم  نانز  دادـعت  تسا  یناهج  هعماج  ام و  هعماج  رد  شرتسگ  هب  ور  ياهيرامیب  هلمج  زا  نانز  ياهيرامیب 
یشان ياهيرامیب  راشتنا  یبرغ و  ندمت  دشر  رما  نیا  لیالد  زا  یکی  دنراد . تیاکش  محر  ياهيرامیب  زا  نانآ  زا  ییالاب  دصرد  نادرم و 

. تسا ییایمیش  بط  ینامرد  یتشادهب و  طلغ  ياهشور  ییوس و  زا  قالخایب  ندمت  نیا  زا 
راک رتملاس  رتقیقد و  هچره  هدوب و  راذگریثأت  ءاضعا  همه  رب  ندب  یلصا  ياضعا  زا  یکی  ناونعب  محر  درکراک  دش ، رکذ  هک  هنوگ  نامه 

هدوب و يرادراب  لوئسم  هام  تدم 9  هک  تسناد  يوضع  اهنت  ار  محر  دیابن  نیاربانب  دهدیم . قوس  یتمالـس  يوسب  زین  ار  اضعا  رگید  دنک 
. درادن هدهعرب  يرگید  تیلوئسم 

قیرط زا  هدولآ  ياهنوخ  عفد  دریذپیم . ریثأت  زین  اهنآ  تاحـشرت  زا  هدوب و  راذگریثأت  رگید  ددـغ  تاحـشرت  يور  اهنادـمخت  تاحـشرت 
دوشیم رگید  ياضعا  تمالس  شمارآ و  یباداش ، ثعاب  يزیرنوخ  نیا  تسا . ناوناب  یتمالـس  نیمأت  رد  رثوم  رایـسب  لماوع  زا  یکی  محر 

، هجیگرس ناتسپ ، محر و  ناطرـس  ناتـسپ ، ددغ  يزغم ، ياهروموت  دیامنیم  داجیا  ار  ینوگانوگ  ياهيرامیب  زین  عقوم  هب  درکراک  مدع  و 
لصاح تسا  نکمم  رگید  ياهيرامیب  اپ و  ندش  غاد  شزوس و  لیفلا ،) ءاد   ) اپ دش  گرزب  سیراو ، اهزورترآ ، زا  یضعب  دردرـس ، شغ ،

. دشاب نادهز  ياهيراکبارخ 
رارق یسررب  دروم  دیاب  ددرگ و  یقلت  تیمهااب  دناوتیم  محر  درکراک  رد  یمظنیب  عون  ره  ینامرد  هایگ  ناریا و  بط  هاگدید  زا  نیاربانب 

. دریگ
14 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 

نانز یلسانت  هاگتسد  یجراخ  یلخاد و  نامتخاس 

يرورض مزال و  ندب  رگید  ياضعا  همه  دننام  یلسانت  هاگتسد  ینورد  ینوریب و  ياهتمسق  لماک  یسانشدبلاک  صیخشت ، هنوگره  زا  شیپ 
هاگدید توافت  تسا و  هدـش  هدروآ  یکـشزپ  یموتانآ  ياهباتک  رد  ناسنا  ندـب  ءاضعا  همه  روّصم  لماک و  حیرـشت  هک  اجنآ  زا  اما  تسا 

يراددوخ مادـنا  نیا  یجراخ  یلخاد و  نامتخاس  ددـجم  حیرـشت  زا  درادـن  دوجو  دروم  نیا  رد  ناریا  بط  اـپورا و  بط  نیب  زین  ینادـنچ 
. میهدیم عاجرا  یموتانآ  عجرم  ياهباتک  هب  ار  ناگدنناوخ  هدرک و 

نانز یسانشيرامیب 

زا یتحارهب  تسا و  ریذپبیـسآ  ساسح و  رایـسب  يوضع  محر  میتسه . وربور  یـصاخ  عونت  یگدـیچیپ و  اب  نانز  ياهیرامیب  تخانـش  رد 
هک يروطهب  تسا . هدش  نانز  رد  رکذ  لباق  ياهیرامیب  دادـعت  ترثک  ببـس  محر  ندوب  ریذپبیـسآ  دریذـپیم . ریثأت  دوخ  نوماریپ  طیحم 

ناوناب ندب  رتدوهـشم  رتشیب و  رایـسب  تسا و  رتيدج  رتمهم و  ینایاش  زرط  هب  نادرم  ياهیرامیب  هب  تبـسن  نانز  ياهیرامیب  دسریم  رظنهب 
. دهدیم رارق  ریثأت  تحت  ار 
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: دومن يدنب  میسقت  ناوتیم  یلک  هتسد  ود  هب  ار  نانز  صوصخم  ياهیرامیب  یلک  روطهب 
هک دوشیم  داجیا  اههلول و ...  يراجم و  نادـمخت و  محر  دـننام  یلـسانت  ءاضعا  دوخ  رد  هک  ییاهیرامیب  ینعی  نانز : هیلوا  ياـهیرامیب  - 1

. دنکیکفت صیخشت و  لباق  یتحارهب 
دننام دـنراد  یلـسانت  هاگتـسد  اب  طابترا  هک  دـنوشیم  عیاش  ناـنز  ندـب  رگید  ياهمادـنا  رد  هک  ییاـهیرامیب  ینعی  هیوناـث : ياـهیرامیب  - 2

 ... عرص و هبش  ياهیشوهیب  یتسوپ ، ياهیرامیب  ینرگیم ، ياهدردرس  زا  یخرب  یبصع ، ياهیرامیب  ناتسپ ، ياهیرامیب  ریاس  اهروموت و 
یبایدر  تخانش و  زا  سپ  يرامیب ، کی  ياهشیر  لماک و  نامرد  لاحرههب ،

15 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 
اب نآ  ندرک  طبترم  يرامیب و  یلـصا  لماع  یبایدر  نانز ، هیوناث  ياهیرامیب  زا  يرایـسب  رد  تسا . رـسیم  نآ  یعقاو  هیلوا و  لماوع  ای  لماع 

بط هاگدـید  زا  نانز ، یـشراوگ  یبصع و  ياهیرامیب  زا  يرایـسب  ـالثم  دراد . ناوارف  شناد  هبرجت و  هب  زاـین  تسا و  يراوشد  راـک  محر ،
، عرـص هبـش  ياهیـشوهیب  ریظن  ییاـهیرامیب  یبـصع ، ياهــشنت  اهدردرــس ، اههمــضاه ، ءوـس  زا  یخرب  دـنراد . یمحر  ياـههشیر  ناریا ،

دنوشیم دیدشت  ای  دنیآیم  دوجوب  یسنج  تالالتخا  رثا  رد  امیقتسم  رگید ، يرایـسب  ینالـضع و  یلـصفم و  ياهدرد  یحور ، ياهیرامیب 
. دیامن مادقا  نامرد  يارب  هداد و  صیخشت  ار  اهنآ  رب  محر  ریثأت  دیاب  قذاح  کشزپ  هک 

ياهیرامیب زا  یخرب  هب  لامجا  هب  هیـشاح . رد  تسا و  نانز  هیلوا  ياهیرامیب  نامرد  یـسررب و  تسام ، دیکأت  دروم  هک  هچنآ  باتک  نیا  رد 
. تخادرپ میهاوخ  زین  هیوناث 

هیلوا صیخشت 

: تفرگ رظن  رد  دیاب  ار  ریز  دراوم  نادمخت  محر و  دروم  رد  هیلوا  تاعالطا  بسک  تهج  ینامرد ، مادقا  هنوگره  زا  شیپ 
، يزیرنوخ مجح  نوخ ، ندوب  هریت  ای  فافش  يزیرنوخ ، تدم  لوط  یگدعاق ، ندوب  مظنمان  ای  مظنم  ظاحل  زا  یگدعاق  تیعضو  حرش  - 1

 ... تاحشرت و یگدعاق ، زا  سپ  شیپ و  ینیبهکل  نآ ، تدش  لحم و  عون و  یگدعاق  ياهدرد 
درد و ساسحا  فعـض ، یگدـعاق ، نامز  رد  ینرگیم  ياهدردرـس  دـیدشت  ـالثم  ندـب : لـک  رد  یگدـعاق  هب  هتـسباو  تـالاح  یـسررب  - 2

ناشن دوخ  زا  یگدعاق  اب  رادینعم  طابترا  الومعم  هک  يرگید  دراوم  شراخ و  تروص ، شوج  دیدش ، یبصع  تالاح  اهاپ ، رد  یگدیشک 
. دنهدیم

، یگسئای یلامتحا ، ياهژاتروک  اهطقس و  اهنامیاز ، اهیرادراب ، قیقد  هقباس  جاودزا ، نس  یگدعاق ، عورش  نس  لماش  یسنج : هچخیرات  - 3
یسنج  طباور  عون  رامیب و  یلعف  یسنج  تیعضو 

16 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. تسا هدش  ماجنا  لاح  هب  ات  هک  محر  هب  طوبرم  ینامرد  لامعا  هیلک  اهیحارج و  یفرصم ، ياهوراد  لماش  ینامرد  قباوس  - 4

سمل اهنادمخت ، تیعـضو  ناکم و  اههدوت ، گرزب ، ياهتـسیک  دوجو  یـسررب  تهج  اهنادمخت  یمکـش  سمل  لماش  ینیلاب : تانیاعم  - 5
هناهد تیعـضو  هدهاشم  اههدوت ، اهمروت ، محر ، هناهد  نژاو و  ياهدادسنا  صیخـشت  سکیورـس )  ) محر هناهد  محر و  لانیژاو  یمکش و 

 ... اهتنوفع و اهچراق ، محر ،
راذگریثأت رتتسدرود  ياهمادنا  یتح  تارقف و  نوتس  اههیلک ، راردا ، يراجم  هناثم ، الثم  اهنادمخت . محر و  فارطا  تالکشم  یسررب  - 6

. ددغ ریاس  زیفوپیه و  دبک ، دننام  محر  رب 
. دنهد رارق  ریثأت  تحت  ار  محر  دنناوتیم  هک  یکیزیف و ...  تامدص  یسنج ، ياهزواجت  اههدافتسا و  ءوس  دننام  صاخ  تالکشم  - 7

هچنآ ساسارب  دیاب  یسکره  یکاپ  هرود  اما  تسا  زور  ات 28  نیب 20  نوخ  زا  یکاپ  نارود  تسا . لاس  ات 13  نیب 10  یگدعاق  عورش  نس 
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. دریگ رارق  یسررب  دروم  دیاب  هنرگو  دنامب  تباث  تسه  هک 
. درک کش  نآ  هب  دیاب  اما  دشاب  یعیبط  تلع و  نودب  تسا  نکمم  مه  زور  ات 7  نیب 2  یلو  تسا  زور  ات 6  نیب 5  يزیرنوخ  تدم 

. درک کش  رامیب  تمالس  هب  دیاب  دوش  رتدایز  رگا  یلو  هدوب  یعیبط  مک  ییایوب  دشاب . هتخل  نودب  وبدب و  یمک  هریت و  دیاب  الومعم  نوخ 
هتـشاد اههیلک  یجازمدرـس  زا  ناشن  ای  دشاب و  نادهز  یجازمدرـس  ای  ادوس و  ای  مغلب  طلخ  هبلغ  هناشن  دـناوتیم  ایوب  ریغ  دیفـس  تاحـشرت 
تلالد نآ  ییایوب  تسا . یبورکیم  یچراـق و  ياـهتنوفع  تمـالع  درز  تاحـشرت  دـنوش . ینوفع  دـنناوتیم  ادـعب  تاحـشرت  نیا  دـشاب .

. ددرگ محر  هناهد  تاحشرت  داجیا  ثعاب  تسا  نکمم  ینوخرپ  نوخ و  هبلغ  نینچمه  دشابیم . تنوفع  دوجو  رب  يرتمکحم 
رد محر  فعض  کیتایس ، ياهيرامیب  زا  تیاکح  دناوتیم  زین  رمک  درد 

17 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دشاب هتشاد  ینومروه  تاحشرت  فعض  محر و  رد  درس  جازم  هبلغ  نادمخت ، یتحاران  نینج ، يرادهگن 

مدـع زا  ناشن  عقاوم  یـضعب  رد  دـهدب ، ربخ  محر  ناـقفخ  يراـمیب  عورـش  زا  تسا  نکمم  دویرپ  عقوم  دـیدش  یبصع  راـشف  یگدرـسفا و 
. نآ هب  صخش  زاین  تسا و  یسنج  ياضرا 

: میزادرپیم اهنآ  نامرد  ناوناب و  هب  صوصخم  ياهيرامیب  حیرشت  هب  لاح 

یمحر ياهیزیرنوخ  یگدعاق و  ینوخرپ 

هراشا

هرهچ رد  یگتخورفارب  تلاح  یعون  مشچ و  یخرـس  نآ  تمالع  هک  دـشاب  نوخ  هبلغ  زا  تسا  نکمم  هناهام  تداع  رد  يزیرنوخ  يداـیز 
تلع نتفرگ  رظن  رد  نودب  تسا  نوخ  هبلغ  زا  هک  تلاح  نیا  رد  نوخ  ندروآ  دنب  دباییم . شیازفا  دویرپ  ماگنه  یمکـش  راشف  دـشابیم .

یفاضا نوخ  عفد  لاح  رد  ندب  تلاح  نیا  رد  نوچ  تسا ، هتشاد  قیقد  هجوت  نآ  هب  یناریا  بط  هک  دوشیم  بوسحم  یکـشزپ  هابتـشا  نآ 
. دشاب هدرک  هبلغ  رامیب  رب  فعض  هکنآ  رگم  دینک  عطق  ار  يزیرنوخ  تلع ، عفر  نودب  دیابن  تسا و  محر  هلیسوب  فیثک  و 

نامرد

نیا هک  اـجنآ  زا  دـینک . فرطرب  ار  نوخ  یگدولآ  يداـیز و  ندرک ، دـصف  اـی  ولاز  اـی  تماـجح  قیرط  زا  دـینک و  ترداـبم  يریگنوخ  هب 
يور ولاز  شین  ياـج  هک  ارچ  دـننک  باـختنا  ار  ولاز  شور  هب  يریگنوخ  تسا  رتـهب  دـنهدیم  تیمها  رتـشیب  ییاـبیز  هب  اـهمناخ  اـهزور 

. دیریگب نوخ  تسد  ياهگر  زا  ای  دنامیمن . یقاب  تسوپ 
رگا دوش ، مامت  دوخ  يدوخب  يزیرنوخ  دیراذگب  رودقملا  یتح  دیزادنایب . ولاز  ددع  دادعت 10  تسد  ره  يور  دینکیم  هدافتسا  ولاز  رگا 

. دیدنبب مکحم  دیشاپب و  اهشین  ياج  يور  القاب  ردوپ  يرادقم  دیروایب  دنب  ار  يزیرنوخ  دیتساوخ 
بآ  اب  ندرک  ردوپ  زا  سپ  ار  زینشگ  مخت  یمتخ و  لگ  نشیوآ و  يرادقم  سپس 

18 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دینک يراددوخ  اهتسد  نتسش  زا  عقوم  نآ  ات  دینکن و  زاب  تعاس  ات 24  دیدنبب و  اهشین  ياج  يور  دینک و  ریمخ  شوج 

دنراذـگب شکداب  زین  ار  نساب  نایم  رگا  دـینک . شکداب  راب  زور 3  رد  دویرپ  ماگنه  ار  اههنیـس  ریز  فارطا و  دـیدنبب و  مکحم  ار  اـههنیس 
. دوش عطق  يزیرنوخ  تسا  نکمم 

. دیدنبب مکحم  ار  اههنیس  زین  شور  نیا  رد  تسا و  بسانم  فتک  ود  يور  تماجح  ماع و  تماجح  دینکیم  تماجح  رگا 
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نوخ يرادقم  دینزب و  ار  دراد  رارق  یلخاد  تمسق  رد  وزاب  ریز  رد  هک  قیلساب  گر  تسا  رتهب  دینکیم ، باختنا  ار  دصف )  ) ندز گر  رگا 
. دشاب هدیباوخ  دیاب  تلاح  نیا  رد  رامیب  دیریگب ، نآ  زا 

مین یگناخ  غرممخت  فیطل و  هزات و  تشوگ  زا  بابک  واگ و  تشوگ  هسیره و  دننام  ظیلغ  ياهاذغ  زا  لاح  نیا  رد  دـیاب  رامیب  ياهاذـغ 
. دشاب نآ  لاثما  دنب و 

يزیرنوخ سباح  دامض 

هراشا

لسع  نیچراد ، یفوک ، دعس  کخیم ، احرقرقاع ،
. دیدنبب رمک  تشپ  يدوگ  يور  دینک و  ریمخ  لسع  اب  دینک و  مرن  دیبوکب و  ار  اهوراد 

رگید يدامض 

یسراف  رانلگ  دروم ، گرب  رانا ، تسوپ  سدع ،
. دیدنبب [ 2] راهز يور  هکرس  اب  دینک و  مرن  دیبوکب و  ار  اهوراد 

: دنکیم مک  ار  دایز  يور  نوخ  ریز  هدناشوج 
هدیبوکن  قامس  رابجنا ، راهب ، هشیمه  لگ  گنهراب ،

وراد زا  يروخاذغ  قشاق  کی  رابره  راب و  يزور 3  هدرک  بوکمین  ار  اهوراد 
19 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دینک لیم  هدرک  نیریش  دینک و  فاص  دنامب ، ناویل  کی  ات  دیناشوجب  بآ  ناویل   1 رد 5 / ار 
زین محر  رد  نزوس  نودب  گنرس  هلیسوب  گنهراب 3 ] هدناشوج  قیرزت  دینک . لیم  هدرک  طولخم  دـجنک  نغور  اب  ای  ییاهنت  هب  ار  گنهراب 

. دنک کمک  يزیرنوخ  ندمآ  دنب  هب  دناوتیم 
. دینک هدافتسا  تیافک  ردقهب  قوف  ياههخسن  زا 

ابرهک صرق 

مرگ  کیره 3  زا  ابرهک  ایقاقا ، مرگ ، رانلگ 6  مرگ ، مادکره 9  زا  نیرایخ 4 ] مخت  زغم  یبرع ، غمص  هتساشن ، اریتک ،
دنچ ات  صرق  زا 3  زاین  نازیم  هب  هنازور  دیزاسب  يدوخن  کی  ياهصرق  لمحلا ) ناسل   ) گنهراب بآ  اب  دینک و  کلا  دیبوکب و  ار  اهوراد 

. دینک لیم  هفرخ  هریش  ای  رابجنا  تبرش  اب  نآ  ربارب 

فافش قیقر و  یگدعاق  نوخ  يدایز 

ار روکذم  ياهنامرد  ریاس  هکلب  درادن  يریگنوخ  هب  زاین  تسا  فافـش  دایز و  يزیرنوخ  لاح  نیع  رد  تسا و  هیاممک  قیقر و  نوخ  رگا 
طلخ عفد  یلبق  ياهنامرد  رب  هوالع  تسا . ینوخمک  راثآ  زورب  راسخر و  گنر  یگدیرپ  يدرز و  ندب ، فعـض  نآ  تمالع  دـیرب ، راکب 

يدرـس هب  دـیاب  نوخ  دـییامن . هدافتـسا  هرتهاـش  درز و  هلیله  خوبطم  زا  تالهـسم  رد  تسا و  مزـال  عقاوم  رثکا  رد  موزل  تروص  رد  ارفص 
. دتسیازاب دحیب  نالیس  زا  ات  دوش  ظیلغ  دیارگ و 
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رانا و بیس و  هب و  تبرش  و  ساویر )  ) سابیر تبرش  دننام  ییاهتبرش 
20 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 

وزام و خرـسلگ و  دروم و  رانلگ و  هدـناشوج  بآ  رد  نتـسشن  دریگ . رارق  هنازور  ياذـغ  روتـسد  رد  اهتبرـش  نیا  ياـهبر  کـشرز و 
. تسا دیفم  بترم  روطب  رانا  تسوپ 

سدع قیوس 

قـشاق هس  دودح  زور  ره  دینک  بایـسآ  دینک و  طولخم  رکـش  اب  ار  هداد  وب  سدع  دـینک . خرـس  شتآ  يور  هتخیر و  یفرظ  رد  ار  سدـع 
. دیئامن لیم  يروخاذغ 

گنرمک دیفس و  نوخ  ندمآ  دایز 

. دوشیم عفد  محر  زا  دننام  بآ  تاحشرت  اب  طولخم  قیقر و  رایسب  نوخ  يرامیب  نیا  رد 
رانا تسوپ  دننام  بسانم  ياهنزبآ  ندب و  تابوطر  هدننککشخ  یلوانت  ياهوراد  زا  هدافتسا  تاعفدب و  ارقیف  جرایا  فرصم  ندرک و  یق 

هب دیاب  دشاب  هدش  بلاغ  ادوس  ارفـص و  لیبق  زا  طلخ  عون  ره  رگا  دـیهد . رارق  ینامرد  همانرب  رد  جازم  بسانت  هب  ار  هریغ  دروم و  وزام و  و 
. دیزرو تردابم  طلخ  نامه  عفد 

. دییامن وجتسج  ار  نآ  نامرد  محر  ریساوب  هب  طوبرم  شخب  رد  دوش  يزیرنوخ  ثعاب  محر  ریساوب  رگا 

یگدعاق عطق 

: دنشاب رثوم  ضیح  نوخ  ندمآ  دنب  رد  دنناوتیم  ریز  لماوع 
هار دیاب  تروص  نیا  رد  رگید . ياهتلع  ای  یثرا و  یقاچ  دییوریت ، يرامیب  يروخرپ ، تسیچ ، زا  یقاچ  نیا  دید  دـیاب  هک  دایز  یقاچ  - 1
نآ زا  دـعب  اذـغ و  طـسو  ندروـخ  بآ  يروـخرپ و  یبرچ و  جـنرب و  دـننام  هدـننکقاچ  ياهاذـغ  زا  راـمیب  تـفرگ و  شیپ  رد  ار  يرغـال 

. دهد رارق  دوخ  راک  روتسد  رد  ار  شزرو  كرحت و  دنک ، يراددوخ 
21 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 

: دوش یگدعاق  نوخ  ندمآ  دنب  لماع  دناوتیم  نوخ  تظلغ  - 2
زا بانتجا  اههویم و  قیقر و  ياهاذغ  یلک  فرصم  ینامرد و  ولاز  صوصخب  ینامردنوخ و  اب  دیاب  دشاب  ظیلغ  ندب  رساترس  رد  نوخ  رگا 
زا کیره  رد  ار  نآ  ام  هک  هناـگراهچ  طـالخا  لهـسم  دـننام  نوخ  تظلغ  دـض  ياـهوراد  دـیدرگ . لـیان  دوصقم  نیا  هب  ظـیلغ  ياهاذـغ 

. تسا بسانم  رایسب  میاهدرک  رکذ  افش  کیپ  تادلجم 

هناگراهچ طالخا  يزاسکاپ 

قشاق يور 3  غادغاد  ار  نآ  دـینک و  فاـص  دـینک ، لـح  شوجبآ  ناویل   1 رد 5 / ار  نیبجنرت  يروخاذـغ  قشاـق  اتشان 3  حبـص  زور  ره 
. توپمک بآ  توپمک و  رگم  دیروخن  يزیچ  رهظ  ات  دـینک  لیم  هناحبـص  ياجب  دـیزیرب و  دـیاهدرک  زیمت  لبق  زا  هک  ریـشکاخ  يروخاذـغ 

هدرک طولخم  نیبجنکـس  تبرـش  ناویل  کی  رد  هدش  زیمت  ریـشکاخ  يروخاذـغ  قشاق  هس  اتـشان  حبـص  زور  ره  دـیناوتیم  نیبجنرت  ياجب 
. دینک لیم  هناحبص  ياجب 

. دشاب هدش  هتخپ  ریز  داوم  اب  هک  دینک  لیم  زینشگ  پوس  نایم  رد  زور  کی  اهرهظ 
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هچولآ  ای  اراخب  يولآ  یبرچ و  نودب  غرم  ای  دنفسوگ  هچیهام  جنرب و  یمک  سدع و  ردنغچ و  گرب  ای  جانفسا  اب  زینشگ  يزبس 
: دشاب هدش  هتخپ  بیکرت و  لصف  نامه  رد  دوجوم  ياهیزبس  زا  هک  دینک  لیم  لصف  پوس  دعب  زور 

ای ومیلبآ  یـشرت  اب  یبرچ  نودب  دنفـسوگ  هچیهام  اب  مغلـش ، ملکلگ ، گنـسملک ، ملک ، رگنک ، ساویر ، ودک ، سفرک ، دننام  ییاهزیچ 
. دوش لیم  هتخپ و  رانا ، بآ  ای  هروغبآ 

. دینک لیم  زپبآ  غرم  تشوگ  یمک  لیامت  تروص  رد  نیبجنکس و  وهاک و  اب  زینشگ  هتک  ماش  اهبش 
22 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دینک لیم  ماع  لهسم  ماش  راهان و  زا  دعب  اتشان ، حبص  ریشکاخ  نیبجنرت و  فرصم  اب  نامزمه 

ماع لهسم 

هراشا

: مرگ یمتخ 25  لگ  مرگ ، نیبجنرت 25  مرگ ، ناتک 25  مخت  مرگ ، نیتنسفا 25  مرگ ، خرس 50  لگ  مرگ ، انس 50 
فاص دـنامب  ناویل  کی  ات  دـیناشوجب  بآ  ناویل   1 رد 5 / ار  يروخاذـغ  قشاق  کی  رابره  ماش  راهان و  زا  دـعب  دـینک  بوکمین  ار  اهوراد 

. دینک لیم  هدرک  نیریش  دینک و 
. دـیهد ماجنا  دوب  وراد  ندرک  دایز  مک و  هب  زاین  رگا  دـشاب  رارقرب  یمیالم  لاهـسا  هک  دـینک  فرـصم  ياهزادـنا  هب  ار  ماـع  لهـسم  يوراد 

. دیهد همادا  زور  ات 15  لقا  دح  ار  قوف  تاروتسد 
عفد ار  اـهیگدولآ  محر  هیلک و  شراوگ و  هاگتـسد  قیرط  زا  ارثـکا  دـنعونتم و  رایـسب  اـهیگدولآ  تظلغ و  زا  نوـخ  هیفـصت  ياههخـسن 

تظلغ و زا  نوخ  هیفـصت  رد  یگمه  یگدعاق  نوخ  هدـننکزاب  حـتفم و  ياهوراد  تفرگ . هرهب  اهنآ  زا  زاین  رادـقم  هب  ناوتیم  دـننکیم و 
. دنرثوم اهیگدولآ 

: تسا هدش  نادهز  سابتحا  ندش و  تفس  ثعاب  یگدزامرس  رگا  - 3
. دـشاب نادـهز  یگدروخامرـس  رب  یلیلد  رامیب  گـنر  دیفـس  راردا  دـیاش  داد و  ار  اـههیلک  یگدروخامرـس  لاـمتحا  دـیاب  تروص  نیا  رد 

. دوشیم یلوتسم  نز  رب  دایز  باوخ  هدوب و  دیفس  زین  نادهز  ناحشرت 
دـیهد و شلام  نآ  لاثما  ماداب و  نغور  نوتیز و  کچرک و  نغور  ای  لظنح  نغور  دـننام  جازممرگ  ياهنغور  اـب  ار  راـمیب  مکـش  رمک و 

. دینک فرصم  ار  ریز  هخسن 
يواسم  تبسن  هب  مادکره  زا  همودق  ناتسپهس ، نارداموب ، هشفاک ، مخت  ترذ ، لکاک  دیوش ، مخت  يرفعج ، مخت  عانعن ، افوز ، یتوکاک ،

قشاق  کی  رابره  راب  يزور 3  دینک و  بوکمین  طولخم و  ار  اهوراد 
23 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دینک لیم  هدرک  نیریش  دینک و  فاص  دنامب  ناویل  کی  ات  دیناشوجب  بآ  ناویل   1 اب 5 / ار  نآ  يروخاذغ 
. دییامن يراددوخ  نآ  لاثما  ینتسب و  تسام و  خی و  بآ  فرصم  زا  يرامیب 

دروم رد  ددرگ . عفر  ییاسانـش و  دـیاب  دوشیم . رهاـظ  ندـب  لـک  رد  نآ  راـثآ  هک  دـشاب  هدـمآ  قئاـف  محر  رب  یـصاخ  جازم  ءوس  رگا  - 4
. میاهداد حیضوت  افش  کیپ  ياهباتک  هعومجم  زا  شراوگ  هاگتسد  هدعم و  نامرد  باتک  رد  نآ  نامرد  اهجازمءوس و 

دایز اهگر ، يدوبک  نآ ، یتسس  ندب و  يدرس  نآ  تمالع  هک  دشاب  هدش  بلاغ  رگید  ظیلغ  ياهطلخ  اب  هارمه  مغلب  يدرس و  تسا  نکمم 
قیقر رایسب  دوشیم  جراخ  هک  ینوخ  رگا  تسا . نیگنس  باوخ  هدعم و  رد  اذغ  لماک  ندشن  مضه  عوفدم ، اب  مغلب  عفد  راردا  مجح  ندش 
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مخت دننام  ییاهوراد  فرـصم  دش و  روکذم  هک  تسا  هدـعم  ياهجازمءوس  عفد  روتـسد  قبط  ظیلغ  طالخا  عفد  نآ  نامرد  تسا  یکبآ  و 
. تسا رثوم  زین  نآ  دننام  یتوکاک و  هنایزار و  بادس و  هنوپ و  نوسینا و  سفرک و 

. دروآ دیدپ  محر  هناهد  رب  یکشخ  باهتلا و  یعون  هدش و  یلوتسم  محر  هناهد  رب  هک  ضباق  کشخ و  ترارح  - 5

نامرد

دامض محر  هناهد  يور  زور  ره  هدش و  طولخم  غرممخت  هدرز  اب  هک  هنایزار  رایخ و  مخت  زغم  ودک و  مخت  زغم  تشخریش و  هفرخ و  هریش 
. دنیامن هدافتسا  دشاب  سرتسد  رد  بسانم و  هک  يدامض  ای  یلوانت  هدننککنخ  ياهوراد  زا  يرگید  زیچ  ره  دوش .

رگید هخسن 

تـشپ تمـسق  رمک و  يدوگ  نساب و  يور  نایم  رد  زور  کی  راب  يزور 3  دشاب ، دـیفم  ضیح  شزیر  يارب  دـناوتیم  هک  ندرک  شکداب 
. دینک فرصم  روتسد  قبط  ار  یتمسق  هدناشوج 21  يوراد  دیزادنایب و  شکداب  ار  مگارفاید  ریز 

24 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 

یتمسق هدناشوج 21 

، کنخان دیوش ، مخت  وهاک ، مخت  يرفعج ، مخت  یبآ ، رفولین  نارداموب ، هایـس ، هریز  ناینز ،)  ) خـلت نوسینا  نیریـش ، نوسینا  نابزواگ ، لگ 
مرگ  مادکره 25  زا  سفرک  مخت  هدرپ ،) تشپ  کسورع   ) جنکاک هنادهایس ، بادس ،

ات 3 دیناشوجب  بآ  ناویل  اب 4  ار  تمـسق  کی  رابره  راب  يزور 3  دینک و  میسقت  يواسم  تمـسق  هب 21  طولخم و  مهاب  بوخ  ار  اـهوراد 
مامت اهتمـسق  همه  هتفه  کی  اـت  دـییامن . لـیم  زور ) رد  ناویل  اعومجم 9   ) اذـغ زا  دـعب  ناویل  اذـغ و 2  زا  لبق  ناویل  کـی  دـنامب ، ناویل 

. دش دهاوخ 
بـش رهظ و  حبـص و  ای  دینک . لیم  هدش  طولخم  لسع  يروخاذغ  قشاق  هس  اب  هک  هدییاس  هنایزار  يروخاذـغ  قشاق  کی  زور  ره  نامزمه 

. دینک لیم  قوف  طولخم  زا  يروخابرم  قشاق  کی  رابره 
كزوق لغب  زا  هک  نفاص  گر  ندز  دـینک . تماجح  قاس  ود  ره  يور  اـی  دـیزادنایب و  ولاز  ددـع  اپ 10  ره  يور  دـیهاوخیم  رتيوق  رگا 

. دینک هدافتسا  دیناوتیم  مه  حتفم  ياهصرق  زا  دراد ، ار  تیصاخ  نیمه  زین  دنکیم  روبع  اپ  یلخاد 

( یگدعاق هدننکزاب   ) حتفم صرق 

. دشاب هتشاد  يروآتفگش  ریثات  هناهام  تداع  ندرکزاب  میظنت و  رد  دناوتیم  زین  صرق  نیا 
هجنوی  مخت  ینیچ ، هبابک  زایپ ، مخت  یکلطصم ، هنادهایس ، نشیوآ ، لیفجنز ، يدنه ، زوج  احرقرقاع ، ناجنروس ، کخیم ،

لیم صرق  هنازور 3  هدروآرد و  يدوخن  کی  ياهصرق  تروصب  هدومن ، جوزمم  لسع  اب  دینک و  مرن  دیبوکب و  دیریگب و  يواسم  ار  ازجا 
. دینک لیم  ددع  يزور 6  ناکما  تروص  رد  دیهاوخیم  رتشیب  تعرس  رگا  دینک .

25 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ّرم صرق 
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. درادن ریظن  یناریا  بط  ياملع  هتفگ  هب  محر  نیخست  رد  تسا و  رثوم  رایسب  محر  جازم  ءوس  عفد  رد 
مرگ  مادک 6  ره  زا  ریشواج  نیبجنکس و  یتوکاک و  هنوپ و  بادس و  گرب  مرگ ، سمرت 15  مرگ ، رم 9 

دینک و کشخ  دیزاسب و  ددـعتم  ياهصرق  هدومن و  ریمخ  نآ  اب  هدرک و  ردوپ  ار  اهوراد  یقب  ام  هدومن و  بوذ  ترارح  يور  ار  اهغمص 
. دییامن لیم  هتخپ  لهبا  اب  هارمه  زاین  بسانت  هب  صرق  ددع  ات 9  هس  زا  هنازور 

یگدعاق هدننکزاب  ردوپ 

هراشا

دیفس قبرخ  هنگهنگ ، دیب ، گرب 
هنازور هتخیر  لوسپک  رد  ار  اهوراد  رما  تلوهـس  يارب  دـینک ، لیم  زاین  بسانت  هب  ار  وراد  زا  یمک  رایـسب  رادـقم  دـینک و  کلا  دـیبوکب و 

. دینک لیم  زاین  بسانت  هب  لوسپک  دنچ 

رگید هخسن 

مرگ  کیره 30  لهبا  رتسدیبدنج و  لاقثم ، مادکره 2  زا  هنادهایس  و  نیچراد )  ) هخیلس
ار نوخ  هخـسن  نیا  دـینک . لیم  ار  نآ  لاقثم  ات 2  حبـص  زور  ره  دـینک و  جوزمم  لـسع  شدوخ  نزو  ربارب  ود  اـب  هتخیب و  هتفوک و  ار  همه 

. دهدیم شیازفا  ار  نآ  دشاب  مک  رگا  دنکیم و  جراخ  یتحارب 
26 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هجزرف 5]

هراشا

. تسا نآ  عاونا  زا  زین  فایش  دنهدیم . رارق  محر  هناهد  يور  هدرک  کشخ  تروصب  ای  مشپ  ای  هبنپ  اب  هک  دوشیم  قالطا  ییاهوراد  هب 
. تسا هدومن  زاب  ار  هدش  هتسب  لاس  ضیح 7  یتح  هک  یفایش  ای  هجزرف 

واگ هرهز  لهبا ، بادس ، هنادیب ، زیوم  هندوپ ، فاصرم ،
. دینک لامعتسا  هدروآرد و  فایش  هزادنا  تروصب و  دینک و  ریمخ  واگ  هرهز  اب  دینک و  مرن  دیبوکب و  ار  اهوراد  ریاس  واگ ، هرهز  زا  ریغ  هب 

رگید فایش 

. دینک لمع  لبق  روتسد  دننام  ورم ، مخت  هنایزار ، لهبا ، فاصرم ، بادس ،
. دزادنایم نایرج  هب  ار  ضیح  نوخ  دیرب  ورف  نادهز  رد  ار  يواگ  مشچ  هنوباب  نغور  رگا 

. دینک هعجارم  نادمخت  تسیک  نامرد  هب  تسا  ضیح  ندمآ  دنب  لماع  نادمخت  تسیک  رگا  - 6

محر مروت  ای  ندرک  داب 

نکـشداب هک  تسا  ییاهزیچ  زا  ندـش  تحار  دـنکیم و  خـفن  دـیلوت  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  ندـش  تحاراـن  فاـن و  ریز  درد  نآ  تمـالع 
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رب دـیدش  راشف  مکـش و  ندرک  داب  ثعاب  یتح  دوش ، هدیـشک  زین  اهنار  اـت  نآ  درد  هک  دـشاب  يدـحب  ندرک  داـب  تسا  نکمم  دنـشابیم .
. دوش يدبک ) زوریس   ) اقستسا هب  التبم  نارامیب  مکش  هیبش  رامیب  مکش  دوش و  مگارفاید 

یتفگش ییآراک  تسا  یتنـس  بط  فورعم  رایـسب  ياهوراد  زا  هک  ارقیف  جرایا  دشابیم . مزال  لومعم  قبط  بلاغ  طلخ  زا  رامیب  يزاسکاپ 
. دراد دروم  نیا  رد 

27 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ارقیف چرایا 

هراشا

لاقثم  ات 16  درز 8  ربص  لاقثم ، کی  مادکره  زا  ینیچراد ، هخیلس ، ناسلب ، دوع  ناسلب ، بح  لبنس ، نارفعز ، یکلطصم ،
نیا اب  دیامن . لاهـسا  داجیا  هک  دینک  فرـصم  ياهزادنا  هب  زور  ره  تجاح  عقوم  دیراد و  هگن  هشیـش  رد  دـییامن ، طولخم  هتفوک و  ار  همه 

هدافتسا یتمسق  يوراد 21  زا  دشاب  هناگادـج  روطهب  محر  رتشیب  يزاسکاپ  هب  زاین  رگا  دـش و  دـهاوخ  هدـیچرب  ندـب  زا  محازم  طلخ  وراد 
. دیهد رارق  محر  هناهد  يور  ار  ریز  دامض  ای  دینک و 
لسع  رتعص ، بادس ، سفرک ، مخت  نوسینا ، نایداب ،

. دینک لامعتسا  روتسد  قبط  جوزمم  لسع  اب  دینک و  مرن  دیبوکب و  ار  اهوراد 

رگید هخسن 

هنوباب  نغور  دیوش ، نغور  رتسدیب ، دنج  قشول ، لبنس ، هلئاس ، هعیم  طسق ، امامح ، هریز ، یکطصم ، جنیبکس ، دیوش ،
. دیرادرب دوخ  هب  زیمت  مشپ  اب  دییامن و  طولخم  سپس  دیبوکب و  ار  اهوراد 

ياهاذغ زا  دنک و  لیم  نآ  لاثما  ناینز و  نشیوآ  نوسینا و  هنایزار و  یکطصم و  هریز و  دننام  نکـشداب  ياهوراد  يزاسکاپ  زا  سپ  رامیب 
. دیامن زیهرپ  درس  خافن و 

. دوشیم هیصوت  راهز  يور  شکداب  نتشاذگ 

محر تنوفع 

تسین و محر  دوخ  تنوفع  امازلا  تسا ، هدش  حلطصم  محر  تنوفع  ناونعهب  هک  هچنآ  هتبلا ، تسا . نانز  نیب  رد  عیاش  رایسب  ياهیرامیب  زا 
لکشم ای  دنرادن  یـصاخ  دوهـشم  مئالع  يرامیب ، نیا  هب  التبم  نانز  زا  يرایـسب  تسا . رتعیاش  ( vulve) نژاو يارجم  نژاو و  رد  ـالومعم 

. دننکیمن ساسحا  دوخ  رد  یصاخ 
شرتسگ هب  ور  تدـشهب  مالـسا ، یـسنج  تشادـهب  گنهرف  زا  ندـش  رود  یبرغ و  ندـمت  گنهرف و  دـشر  لیلد  هب  يرامیب  نیا  هنافـسأتم 

. تسا
28 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 

اهآوزوتورپ یخرب  ییایرتکاب و  یچراق و  ياهتنوفع  هلمج  زا  دننک  دشر  محر  نژاو و  طاخم  رد  دنناوتیم  یفلتخم  ياهتنوفع  لک  روطهب 
تسا ریذپبیسآ  ساسح و  رایسب  تنوفع  لباقم  رد  نانز  یلـسانت  هاگتـسد  نژاو و  یعافد  متـسیس  هک  اجنآ  زا  و  سانوموکیرت و ...  دننام 

نانز رد  تنوفع  لامتحا  ندـش  رتشیب  ببـس  هک  یلماوع  دـننکیم . دـشر  تعرـس  هب  هدـش و  ریگیاـج  محر  رد  اـهتنوفع  یتحارهب  اذـل  [، 6
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: زا دنترابع  دنوشیم 
فیعض  يدرف  تشادهب  - 1

یعونصم  ياهسابل  زا  هدافتسا  گنت و  ریز  سابل  - 2
يژرلآ  - 3

( يرادراب زا  يریگولج  ياهصرق   ) یکاروخ ياهویتپسارتنک  - 4
یکیتویبیتنآ  ياهنامرد  - 5

نیریش  تباید  - 6
نژورتسا  رادقم  ندوب  نیئاپ  - 7

هدولآ  یسنج  کیرش  اب  تبراقم  - 8
نژاو  لخاد  هب  هدولآ  لیاسو  ندرب  ورف  - 9

( زدیا  ) HIV تنوفع - 10
یگسئای  - 11
سرتسا  - 12

ازتیساسح یعونصم و  هدولآ ، فایلا  اب  یتشادهب  ياهراون  - 13
 ... و تفاظن ) يوراد   ) هرون زا  هدافتسا  مدع  دئاز و  ياهوم  هلازا  يارب  غیت  زا  هدافتسا  - 14

29 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ینیلاب تارهاظت 

هراشا

: درب مان  ناوتیم  ار  ریز  دراوم  محر  نژاو و  ياهتنوفع  عیاش  مئالع  زا 
، ياهوهق هب  لیام  درز ، ای  رینپ  تارذ  لکـش  هب  ای  دیفـس  نآ  گنر  و  قیقر ، اـی  كانبـسچ  ظـیلغ و  تسا  نکمم  هک  لاـنیژاو  تاحـشرت  - 1

. دشاب وبدب  دولآفک و 
نژاو  باهتلا  شزوس و  شراخ ، - 2

 ... عفد و تیروف  ساسحا  راردا ، ررکت  رمک ، مکش و  ریز  ياهدرد  - 3

نامرد

: دینک لیم  بیترت  نیا  هب  ار  یتمسق  يوراد 21 
دینک و فاص  دنامب ، ناویل  کی  ات  دیناشوجب  بآ  ناویل   1 رد 5 / ار  يروخاذغ  قشاق  کی  رابره  راب  يزور 3  هدرک ، بوکمین  ار  اهوراد 

. دینک لیم  هدرک  نیریش 
: دینک هنقح  محر  رد  یقیرزت  يوراد  ای  نزبآ  ناونعب  ار  ریز  يوراد 

مرگ  مادک 50  ره  زا  یلگ  میرم  یمتخ و  لگ  نشیوآ و  مرگ ، مادکره 300  زا  زینشگ  مخت  جاک و  هویم 
بآ رد  تعاس  مین  تدم  دـیناشوجب و  بآ  کچوک  تشت  کی  رد  ار  نآ  زا  ناکتـسا  کی  هزادـنا  هب  بش  ره  دـینک ، بوکمین  ار  اهوراد 
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. دینیشنب نآ  مرگ 
دینک و فاص  دنامب ، ناویل  کی  ات  دیناشوجب  بآ  ناویل   1 رد 5 / ار  هدش  بوکمین  يوراد  يروخاذـغ  قشاق  کی  هک  تسا  نآ  رگید  هار 

تمـسق رما  تلوهـس  يارب  هدروآرد و  ار  گنرـس  يزلف  نزوس  دـینک . قیرزت )  ) هنقح محر  رد  هنقح  هلیـسو  اـی  گرزب و  گنرـس  هلیـسوب 
. دییامن رتدنلب  یفاضا  گنلیش  کی  اب  ار  یجورخ 

ره دوشن . جراخ  محر  زا  وراد  ات  دـینک  ربص  هقیقد  دودح 15  ندرک  هنقح  زا  سپ  دـیراذگب و  شلاب  دـنچ  نساب  ریز  قیرزت )  ) هنقح عقوم 
هک تسا  مجسنم  دایز و  ردقنآ  گنر  درز  تاحشرت  تنوفع و  نازیم  عقاوم  یـضعب  رد  دیهد . همادا  لماک  يدوبهب  ات  دینک و  رارکت  بش 

دشکیم لوط  وراد  فرصم  هام  دنچ  اتردن 
30 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. درادن ینایاپ  ییوگ  ددرگیم . جراخ  تنوفع  يرادقم  رابره  و 

هنقح تروصب  یقیرزت  يوراد  ای  نزبآ  رگید  هخسن 

مرگ  عانعن 100  مرگ ، زینشگ 300  مخت  مرگ ، رانا 500  تسوپ 
. دینک لمع  لبق  هخسن  دننام  و  دینک ، بوکمین  طولخم و  ار  اهوراد 

نادمخت تسیک 

. تسا هدرک  ادـیپ  درجم  نارتخد  رد  اصوصخ  يدایز  رایـسب  شرتسگ  اریخا  هک  تسا  کـشزپ  هب  ناـنز  هعجارم  لـیالد  نیرتعیاـش  هلمج  زا 
ياهتسیک دنوشیم . يرامیب  نیا  ریگرد  اهتمـسق  ریاس  زا  شیب  دنتـسه  تسیک  دـشر  يارب  یعیاش  رایـسب  لحم  هک  اهنادـمخت  اصوصخم 

هتخادنا و هرطاخم  هب  ار  نادمخت  محر و  تمالـس  اهنت  هن  دراوم  بلغا  رد  اما  دننکیمن  داجیا  يراکـشآ  لکـشم  هنوگچیه  هاگ  نادمخت ،
، نیلوسنا هب  مواقم  تباید  یقاچ ، ییومرپ ، ریظن  یمئالع  دنناوتیم  زین  نانز  ندـب  رگید  ياهتمـسق  رد  هکلب  دـنوشیم . ییازان و ...  بجوم 

. دننک داجیا  یبلق و ...  تالالتخا 
دراوم بلاغ  رد  اما  دنتسین  ینوفع  الومعم  نادمخت  ياهتـسیک  اما  دنوش  داجیا  دنناوتیم  ندب  طاقن  همه  رد  ینوفع  ياهتـسیک  هک  دنچره 

زین ینوفع  مئالع  زا  يرامیب ، نیا  هب  نایالتبم  زا  يرایـسب  دوشیم  هدهاشم  هچنانچ  دـنراد . هارمه  هب  هیوناث  لماع  کی  ناونع  هب  ار  تنوفع 
ریغ شیور  ای  اهلوکیلوف ، درز ، مسج  نادمخت ، یعیبط  ياهتفاب  هداس  ندش  گرزب  زا  تسا  نکمم  نادمخت  ياهتـسیک  دـننکیم . تیاکش 

. دنریگیم همشچرس  کمخت  يازجا  زا  هک  دنتسه  ییاهروموت  [ 7 ،] اهتسیک زا  یخرب  دوش . رادیدپ  نادمخت  مویلتیپا  یعیبط 
داوم عمجت  ینومروه ، تالالتخا  ریظن  یلیالد  ام ، رظن  زا  لاـحرههب ، دنتـسه ، درز  گـنر  هب  ینوفع  ظـیلغ و  برچ ، داوم  يواـح  ـالومعم 

هاگتسد  رد  ینوفع 
31 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دش روصتم  ناوتیم  يرامیب  نیا  أدبم  ناونع  هب  ار  یجازم  یطلخ و  ياههنیمز  یتعنص و  ییایمیش و  داوم  زا  هدافتسا  یلسانت ،
: تسا هدش  يزورما  عماوج  رد  نانز  یلسانت  هاگتسد  ینوفع  ياهیرامیب  دیدشت  يرامیب و  نیا  هعاشا  ببس  ریز  تاکن  ام ، رظن  زا  زاب  و 

. دوشیم هیهت  هدولآ  داوم  زا  اهراون  نیا  زا  يرایـسب  دنـشابیم . زین  تشادـهب  ترازو  تراظن  تحت  هک  یتشادـهب  ياهراون  زا  هدافتـسا  - 1
يارب ار  هنیمز  زیر  ياهشارخ  داجیا  اب  هدش و  یعـضوم  ياهتیـساسح  دـیدشت  ثعاب  دوریم  راکب  اهنآ  تخاس  رد  هک  یعونـصم  فایلا 

ياهراون تخاس  رد  دندیدرت . دروم  زین  ییازناطرـس  هبنج  زا  یتنـس  بط  هاگدید  زا  هشیمه  داوم  نیا  دنزاسیم . هدامآ  اهبورکیم  دـشر 
هزیکاپ یخن  هچراپ  هیال  کی  فرصم  ماگنه  ناوناب  دوشیم  هیـصوت  رـضاح  لاح  رد  دومن . هدافتـسا  یعیبط  فایلا  زا  الماک  دیاب  یتشادهب 
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. دننک هدافتسا  دنشکب و  نآ  يور 
زا رد  يروآتفگـش  تیـصاخ  ییادز  وم  رب  هوالع  تفاظن  يوراد  دـئاز : ياهوم  ندودز  يارب  هرون )  ) تفاظن يوراد  زا  هدافتـسا  مدـع  - 2

ندش مک  ینامداش و  بجوم  هدش و  نادـمخت  محر و  تیوقت  ندـب و  طالخا  شهاک  ثعاب  هتـشذگ  نآ  زا  دراد و  اهبورکیم  ندرب  نیب 
تیصاخ نیا  ياراد  دنرادن  یضراوع  مینک  ضرف  رگا  مه  تنوفع  دض  ییایمیـش  ياهلژ  اهمرک و  ایآ  دوشیم . یگدرـسفا  هصغ و  مغ و 

؟ دنتسه
هجیتن رد  دـننکیم ، يرادهگن  دـشابیم  یبوطرم  طیحم  هک  مامح  رد  ار  غیت  هاگتـسد  الومعم  دـئاز : ياـهوم  هلازا  يارب  غیت  زا  هدافتـسا  - 3

. دندرگیم لقتنم  محر  هناهد  هب  هدافتسا  ماگنه  دننکیم و  امن  وشن و  نآ  يور  اهبورکیم  اهچراق و 
لبق و یعـضوم  يوشتـسش  لقا  دح  ای  ییوشانز و  لمع  زا  دعب  لبق و  نتفرگ  شود  دوشیمن . تیاعر  نآ  تشادهب  هک  یـسنج  طباور  - 4

عاونا تسه ، هدوب و  ریظنیب  خـیرات  لوط  رد  ناـهج و  رد  یتـسارب  اـم  نید  یعرـش  تاروتـسد  دوشیم . هیـصوت  يدـج  روطهب  نآ  زا  دـعب 
. تسا ام  یمالسا  گنهرف  رد  تفاظن  تیمها  هناشن  یبابحتسا  ياهلسغ  بجاو و  ياهلسغ 

32 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ینیلاب تارهاظت 

هراشا

مهب زا : دنترابع  نادمخت  تسیک  يرهاظ  مئالع  یلک  روطهب  اما  دنهدیمن . ناشن  دوخ  زا  یمیقتـسم  ینیلاب  تمالع  چیه  اهتـسیک  زا  یخرب 
درد گرزب ، ياهتسیک  دروم  رد  اهنادمخت  یمکـش  هنیاعم  رد  مکارتم  هدوت  سمل  دوشیم ،) داجیا  ریخأت  الومعم   ) یگدعاق میظنت  ندروخ 

تـسا نکمم  تسیک  یگراپ  تروص  رد  ینوفع و ...  تاحـشرت  نار ، هلاشک  یهاگ  رمک و  مکـش ، ریز  هیحاـن  رد  یمکـش  نمزم  اـی  داـح 
. دوش داجیا  تیسیدناپآ  هب  هیبش  يداح  مئالع 

نامرد

. دیهد ماجنا  روتسد  قبط  راب  يزور 3  میدرک  رکذ  محر  تنوفع  ضیح و  سابتحا  نامرد  رد  هک  ار  یتمسق  يوراد 21  - 1
دننیـشنب و بش  ره  تعاس  مین  تدـم  هب  نآ  هدـناشوج  بآ  رد  ناگزیـشود  دـینک . هدافتـسا  قیرزت  تروص  هب  ار  وراد  ناـمه  اـی  نزبآ  - 2

. دننک هدافتسا  دنناوتیم  هنقح )  ) قیرزت ای  نزبآ  شور  ود  ره  زا  اهمناخ 
. دینک فرصم  دیزاسب و  ریز  روتسد  قبط  ار  نادمخت  تسیک  صرق  - 3

نادمخت تسیک  صرق 

لسع  قزرل ، لقم  ینیچ  هبابک  دنویر ، بر  ناینز ، سفرک ، مخت  خرس ، لگ  انس ، هایس ، هلیله  لظنح ،
دـینک و ریمخ  نآ  بآ  رد  ار  اهوراد  دـیناشوجب و  بآ  يرادـقم  اب  ار  لقم  دـینراذگب ، کلا  نیرتزیر  زا  دـینک و  مرن  دـیبوکب و  ار  اهوراد 

. دینک لیم  ار  نآ  ددع  ات 9  زا 3  هنازور  دیروآرد و  يدوخن  کی  ياهصرق  تروص  هب  دییامن و  جوزمم  نآ  اب  ار  لسع 
ار قوف  صرق  یقیرزت  يوراد  ای  نزبآ  يوراد  فرـصم  اب  هارمه  نآ  ياـجب  دـنناوتیم  دنـشابیم  زجاـع  هدـناشوج  ندروخ  زا  هک  یناـسک 

. دننک فرصم 
هب  دنناوتیم  دنشاب  هتشاد  وراد  زا  يرتيوق  ریثات  دنهاوخیم  هک  یناسک 
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هنایزار نشیوآ و  قرع  فرـصم  دننک . فرـصم  ار  نزبآ  يوراد  نادمخت و  تسیک  صرق  يدادعت  هدناشوج و  راب  يزور 3  جازم  بسانت 

. دیامنیم میظنت  ار  یگدعاق  دیفم و  نادمخت  تسیک  نامرد  يارب  ناکتسا  کی  ات  مین  نازیم  هب  اذغ  ره  زا  لبق  زور  ره 
زا هدافتسا  شور  دومن ، هدافتـسا  نادمخت  تسیک  نامرد  يارب  ناوتیم  زین  روگنا  هریـش  هکرـس  هنزگ و  زا  یتمـسق ، هدناشوج 21  ياج  هب 
زین تسیک  صرق  روکذم و  ياهوشتسش  روگنا ، هریـش  هکرـس  هنزگ و  اب  نامزمه  تسا  رتهب  تسا . هدش  هدروآ  محر  مخز  شخب  رد  هنزگ 

. دوش هدافتسا 
. دییامن يراددوخ  نامرد  عطق  زا  ادیکا  يرامیب  لماک  ندش  نکهشیر  ات  دیهد و  همادا  هام  دنچ  ات  ار  قوف  ياهنامرد  همه  لاحرههب 

محر تبوطر  نالیس  گنر و  دیفس  تاحشرت 

یمغلب طالخا  عفد  يارب  ارقیف  جرایا  دییامن . هدافتـسا  ادوس  مغلب و  يزاسکاپ  ياهـشور  زا  دیاب  هک  دشاب  ادوس  ای  مغلب  هبلغ  زا  تسا  نکمم 
: دییامن لامعتسا  مه  ار  ریز  فایش  دینک و  فرصم  داوس  عفد  يارب  نبجلا  ءام  اب  هارمه  ای  دروجال و  گنس  یمک  اب  ار  جرایا  نامه  و 

. دنکیم گنت  ار  جرف  هدرک و  عمج  ار  محر  تاحشرت  تابوطر و  هجزرف )  ) فایش نیا 
، همرس [ 8 ،] دیدحلا ثبخ  رانلگ ، دروم ، گرب  جزامزگ ، طولب ، تفز ، ضامح ، مخت  وزام ،

دینک هفاضا  هدییاس و  بوخ  ار  همرـس  دیدحلا و  ثبخ  سپـس  دینک  فاص  دیناشوجب و  بآ  اب  هدرک و  بوکمین  دیریگب و  يواسم  ار  ازجا 
. دیرادرب دوخب  دییالایب و  هزیکاپ  یخن  ای  ناتک  هچراپ  اب  تجاح  ماگنه  و 

رایسب هرابنیارد  تنوفع  دض  ياهنزبآ  وشتسش و  ياهوراد  زا  هدافتـسا  هک  دوشیم  گنردیفـس  تاحـشرت  دیلوت  ببـس  تنوفع  زین  یهاگ 
. تسا رثوم 

34 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 

( نژاو  ) لبهم شراخ 

ياهتمـسق رد  تسا  نکمم  شراخ  نیا  دـنکیم . تیاکـش  دوخ  یلـسانت  هاگتـسد  یجراخ  تمـسق  رد  باهتلا  شراـخ و  زا  راـمیب  یهاـگ 
دنک ریگرد  ار  محر  هناهد  دوخ  یتح  محر و  ات  لبهم  يارجم  رتیلخاد  یحاون  هکنیا  ای  دیآ  دیدپ  نآ  فارطا  جرف و  ياهبل  دننام  یجراخ 

ياهتنوفع اصوصخ  ینوفع و  أشنم  ابلاغ  يرامیب ، نیا  دباییم . دادـتما  زین  نار  هلاشک  دـننام  رتیجراخ  یحاون  ات  یهاگ  شراخ ، نیا  هنماد 
ریظن یباهتلا  ياـهیرامیب  قاقـش و  ارجم ، یکـشخ  جازم ، یمرگ  نوخ ، هبلغ  ریظن  یلیـالد  ناوتیم  ینوفع  ریغ  دراوم  رد  اـما  دراد  یچراـق 

. ریهک
. درب مان  ار  دنراد  یجازم  أشنم  هک  تفآ  شوج و  امزگا ،

. دوش ماجنا  دـصف  ای  ولاز  اـی  تماـجح  ینعی  یتنـس  یهاـیگ و  بط  موسرم  ياهـشور  هب  يریگنوخ  دـیاب  تسا  نوخ  هبلغ  زا  رگا  شراـخ 
. دوشیم هیصوت  نفاص  گر  زا  نتفرگ  نوخ  ای  موس  تشگنا  ات  كزوق  نیب  ام  اهاپ  يور  ولاز  ای  نیقاس  تماجح 

افش کیپ  رگید  تادلجم  رد  هک  اهنآ  زا  کیره  نامرد  هب  تسامزگا  ریهک و  تفآ ، دننام  ییاهيرامیب  مرگ و  جازم  هبلغ  یمرگ و  زا  رگا 
جازم ءوس  عفد  جازم و  لیدـعت  دروم  رد  زین  میاهدروآ و  باتک  نیمه  رد  ار  نآ  نامرد  دـشاب  تنوفع  زا  رگا  دـییامن  هعجارم  میدرک  رکذ 

. میدومن رکذ  ار  نآ  تاقحلم  ماع و  لهسم  ياههخسن  لبق  ياهشخب  رد 
. دشاب هدروآرب  رس  محر  هناهد  رب  ییاهشوج  تسا  نکمم 

نادـهز ياهشراخ  عاونا  نامرد  يارب  نآ  رب  هوـالع  دـشابیم و  میدرک  رکذ  لـبق  روطـس  رد  هک  شور  ناـمه  هب  يریگنوخ  نآ  ناـمرد 

افش کیپ  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 359 

http://www.ghaemiyeh.com


. دینک هدافتـسا  یندیلام  تروص  هب  يدالاس  رایخ  ینورد  ياهتشوگ  ای  هزرفـسا و  باعل  ای  هزات و  زینـشگ  بآ  هفرخ و  بآ  زا  دـیناوتیم 
. تسا دیفم  زین  دشاب  هدش  هتخاس  نآ  لاثما  هزرفسا و  باعل  غرممخت و  هدیفس  یمتخ و  لگ  بآ  اب  هک  یمهرم 

هب  نآ  ضراوع  هک  تسا  نیکرچ  داح و  ریساوب  هب  طوبرم  محر  شراخ  هاگ 
35 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دینک هعجارم  ریساوب  ياهمهرم  ریساوب و  نامرد  هب  تسا . هدش  شراخ  داجیا  ثعاب  هدومن و  ذوفن  محر  هناهد 

محر مخز 

هراشا

هک تسا  محر  ندروآ  رد  ییایمیـش  بط  هابتـشا  ياهراک  زا  یکی  تسا . دـننامرد  لباق  یهایگ  ياهوراد  اب  یبوخب  محر  موربیف  ای  مخز و 
نامرد و ندرک  ینالوط  زج  دنهدیم  ماجنا  هک  مه  ار  ییاذـیا  ياهنامرد  تسا . يرامیب  نیا  نامرد  رد  بط  نیا  ءابطا  ناوت  مدـع  لیلد  هب 
، نوـخ راـشف  هـلمج  زا  كاـنرطخ  ياـهيرامیب  داـجیا  ثعاـب  مـحر  نتــشادرب  درک . دـهاوخن  دـیاع  ياهجیتـن  ناراـمیب  ندوـمن  نادرگرس 

قورع ندش  گنت  يزغم و  یبلق و  ياههتکـس  یتسوپ و  ياهيرامیب  رـس و  تسوپ  شزوس  ندـش و  غاد  یگفالک و  ناطرـس ، یگدرـسفا ،
ار يرامیب  اههد  يراـمیب  کـی  ناـمرد  يارب  دزادرپب و  یفازگ  هنیزه  راـمیب  هک  دراد  یموزل  هچ  سپ  دوشیم ، ندـب  ياـضعا  ریاـس  بلق و 

؟ دزاس مهارف  دوخ  يارب  ار  یسردوز  گرم  اتیاهن  درخب و  دوخ  ناجب 

نامرد

اب ار  تمسق  زا 4  تمسق  کی  رابره  بش  رصع و  رهظ و  حبص و  دینک ، میسقت  يواسم  تمـسق  هب 4  ار  کشخ  هنزگ  مرگ )  75  ) ریس کی 
. دینک لیم  دینک و  فاص  دنامب  ناویل  کی  ات  دیناشوجب  یباعل  ای  لیتسا  فرظ  رد  بآ  ناویل   1 / 5

. دیهد همادا  هام  ات 6  زاین  تروص  رد  هفقو و  نودب  هام  ات 3  لقا  دح  ار  نامرد 
هب 4 جیردت  هب  ات  هدرک  عورـش  زور  رد  ناویل  کی  زا  وراد  فرـصم  لوا  ياهزور  دنرادن  هدناشوج  يوراد  فرـصم  هب  تداع  هک  یناسک 

. دسرب زور  رد  ناویل 
. دنک لیم  روگنا  هریش  هکرس  تبرش  ناویل  کی  لقا  دح  اذغ  اب  هارمه  زور  ره  دیاب  رامیب 

دوش نوخ  دنق  شهاک  ثعاب  تسا  نکمم  ییاهنت  هب  هنزگ  فرصم  مهم : هتکن 
36 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 

نارامیب رگم  تسا  یمازلا  روگنا  هریش  هریش و  هکرس  ندروخ  نیاربانب  دراد . هارمه  هب  هجیگرس  فعض و  دردرس و  نوچمه  یـضراوع  هک 
. تسا محر  مخز  جلاعم  يوراد  دوخ  نامرد و  لمکم  روگنا  هریش  هکرس  هتشذگ  نآ  زا  الاب و  نوخ  دنق  ياراد 

نایم رد  زور  کی  تسا  رتهب  دنک . زیهرپ  دروآیم  درد  هب  ار  هدعم  هک  تفس  ياهاذغ  سابلاک و  سیـسوس و  دننام  ییاهاذغ  زا  دیاب  رامیب 
یبرچ و نودب  غرم  ای  دنفـسوگ  هچیهام  جنرب و  یمک  سدـع و  ردـنغچ و  گرب  ای  جانفـسا  زینـشگ و  يزبس  اب  هک  دـنک  لیم  زینـشگ  شآ 

رایـسب دوشیم  هیهت  نآ  لاثما  اهابروش و  مغلـش و  ساویر و  ملک و  ودـک و  رانا و  وج و  اـب  هک  ییاـهشآ  دـشاب . هدـش  هتخپ  اراـخب  يولآ 
تیاعر روکذم  ییاذغ  میژر  رگا  دوش . لیم  راب  دـنچ  ياهتفه  قامـس  شآ  ای  دوش و  لیم  هدیـشاپ و  اهذـغ  يور  زور  ره  قامـس  دنبـسانم .

. دش دهاوخ  نامرد  محر  مخز  رتشیب  ات  هام  دودح 3  الومعم  ددرگ  فرصم  عقوم  هب  اهوراد  دوش و 
ریز هخـسن  تسا  رامیب  ناوت  زا  رتشیب  يزیرنوخ  رگا  دـیدرگ . دـهاوخ  نکهشیر  یلک  هب  يراـمیب  نیا  رتشیب  اـی  رتمک  ناـمز  اـب  لاـحرههب 
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. دنک لرتنک  ار  نآ  يدایز  دودح  ات  دناوتیم 
. مرگ مادکره 25  زا  گنهراب ، بسامد ، چیپنمهب ، کنخان ، ایقاقا ، رابجنا ،

کی اب  دیناشوجب  بآ  ناویل  رد 2  يروخاذغ  قشاق  کی  راب  ره  زاین  بسانت  هب  راب  یلا 3  کی  يزور  دینک ، بوکمین  طولخم و  ار  اهوراد 
. دینک لیم  هدرک و  نیریش  دینک ، فاص  دنامب ، ناویل 

هک درک  هجوت  دـیاب  تسا و  یتقوم  تیعـضو  نیا  هک  دـبای  شیازفا  یمک  يزیرنوخ  تسا  نکمم  هنزگ  هلیـسوب  محر  مخز  نامرد  لاح  رد 
اب يزیرنوخ  لرتنک  داد  ماـجنا  ناوتیم  هک  يراـک  اـهنت  دومن ، عطق  ار  وراد  دـیابن  دـش و  دـهاوخ  ناـمرد  رما  رد  عیرـست  بجوم  رما  نیمه 

. تسا رامیب  ناوت  هب  هجوت 
. دنکیم کمک  قوف  ياهوراد  رب  هوالع  محر  مخز  نامرد  هب  ریز  مهرم  لامعتسا 

37 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. لسع موم  گنس ، رادرم  خرس ، لگ  نغور  یسراف ، رانلگ 

نآ اب  ار  اهوراد  دـیرادرب و  شتآ  زا  و  [ 9] دینک لح  نآ  رد  ار  موم  هدرک  غاد  ار  نغور  دـینک و  مرن  بوخ  دـیبوکب و  ار  کشخ  ياهوراد 
. دیلامب لبهم  يارجم  جرف و  هناهد  هب  ار  نآ  زا  يرادقم  بش  ره  دیآرد  مهرم  تروص  هب  ات  دییامن  جوزمم 

. دـشاب موربـیف  ناـمرد  رد  یبوخ  کـمک  دـناوتیم  زین  اـجنیا  رد  میدرک  رکذ  محر  تنوفع  ناـمرد  رد  هک  محر  هدننکوشتـسش  ياـهوراد 
. تسا دیفم  يزیرنوخ  تقوم  لرتنک  يارب  سدع  توواق )  ) قیوس زا  هدافتسا 

یبرغ بط  طلغ  ياهنامرد  راتفرگ  محر  يزیرنوخ  رطاخب  نانز  زا  يداـیز  دادـعت  هنافـسأتم  میتفگ ، نیا  زا  شیپ  هک  روطناـمه  مهم : هتکن 
یضراوع دندرگیم ، هابتشا  لمع  نیا  زا  یشان  ضراوع  راچد  نآ  زا  سپ  دنیامنیم . حارج  طسوت  محر  ندروآرد  هب  تردابم  دنوشیم و 

ياهيرامیب یگدرـسفا ، دـیدش ، ندرک  قرع  ندـش ، درـس  ندـش ، غاد  ریـساوب ، نوخ ، راـشف  يزغم ، یبلق و  ياههتکـس  ناطرـس ، نوچمه 
. دنوشیم رگید  يرامیب  اههد  زورترآ و  یتسوپ ،

نامرد نیرتهب  دنوشن . سردوز  گرم  راچد  ات  دنیامن  یناریا  بط  لوادتم  ياهشور  هب  يریگنوخ  هب  تردابم  رمع  رخآ  ات  دیاب  دارفا  نیا 
تشپ دعب  زور  سپـس 25  دوش ، هدیکم  هدولآ  نوخ  ات  دنزادنایب  کچوک  يولاز  ددع  شوگ 10  ره  تشپ  لاس  ره  راـهب  رد  هک  تسا  نآ 

هب تردابم  زییاپ  رد  نآ  زا  سپ  [ 10 .] دوش هتخادنا  اهاپ  يور  رتتشرد  يولاز  ددع  دعب 10  زور  طسوتم و 25  يولاز  ددع  تسد 10  ره 
. دننک رارکت  ار  راک  نیا  لاس  ره  دنیامنب و  تبون  دنچ  رد  ماع  تماجح  ماجنا 

38 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. تسا دیفم  دارفا  نیا  يارب  زین  یناریا  بط  دییات  دروم  يریگنوخ  رگید  ياهشور  هتبلا 

. دشابیم زین  ضراوع  ياراد  تیصاخمک و  هک  تسا  یبرغ  بط  شور  هب  يریگنوخ  حیحصان  شور  اهنت 

جرف لبهم و  يداشگ 

هراشا

. میدرک رکذ  ار  محر  يوشتسش  يوراد  یتمسق و  يوراد 21  هلمج  زا  نآ  نامرد  ياهوراد  تسا  تاحشرت  دایدزا  لیلد  هب  رگا 
. مینکیم هراشا  اهنآ  زا  ییاههنومن  هب  هک  دناهدننکنامرد  لبهم  يارجم  هدننکگنت  ياهفایش  لاحره  رد 

لاقثم  کی  رخذاحاقف  لاقثم ، وزام 2 
. دیرادرب دوخب  زیمت  هچراپ  اب  هدرک  جوزمم  بارش  یمک  اب  دینک و  مرن  الماک  دیبوکب و 
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. دزاسیم وبشوخ  گنت و  ار  جرف  روکذم  فایش 
. دیزیرب محر  يارجم  رد  رابکی  زور  ره  جوزمم و  یناوغرا  بارش  اب  ار  هدییاس  يوزام 

رگید هجزرف  ای  فایش 

هتخوس  ناوختسا  وزام ، همرس ، لفنرق ، رکش ،
. دینک لامعتسا  هدرک  جوزمم  دروم  بآ  اب  دینک و  مرن  دیبوکب و  ار  اهوراد 

رگید هجزرف 

. نابنغور هویشام ، سمرت ، رانا ، تسوپ  خرس ، لگ  رخذا ، ردنک ، يرب ، رتعص  شوجنزرم ، هسابسب ، بادس ،
. دینک هدافتسا  زور  لوا  دیزاسب و  فایش 

39 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ینوخمک تسوبی و  كاندرد و  دویرپ  اب  هارمه  محر  تاحشرت 

. نیچراد ناجنلوخ ، انس ، گرب  ناجنروس ، قزرا ، لقم  یشکاخ ، هایس ، هلیله  هنایزار ،
ناویل کی  ات  دیناشوجب  بآ  ناویل   1 اب 5 / ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  کی  رابره  بش ، حبـص و  دینک و  بوکمین  دـیریگب و  يواسم  ار  ازجا 

: دینک هدافتسا  زین  ریز  هدناشوج  زا  قوف  هخسن  اب  هارمه  دینک ، لیم  هدرک  نیریش  دینک و  فاص  دنامب 
هجنوی  قرع  لیفجنز ، نابزواگ ، کشمجنرف ، جانفسا ، ینساک ، یتول ، غالوب  هنزگ ،

کی رابره  رهظ  زا  دعب  حبص و 4  تعاس 10  دـییامن  بوکمین  هدرک و  طولخم  يواسم  تبـسن  هب  ار  اهوراد  ریاـس  هجنوی ، قرع  زا  ریغ  هب 
ناکتـسا کی  اب  هارمه  رابره  دییامن و  نیریـش  هدرک و  فاص  دـنامب ، ناویل  کی  ات  دـیناشوجب  بآ  ناویل   1 اب 5 / ار  نآ  يروخاذـغ  قشاق 

. دینک لیم  هجنوی  قرع 

محر ياهمرو 

هراشا

ای ییازان  داجیا  الومعم  دوش . محر  داعبا  ندـش  گرزب  هب  رجنم  تسا  نکمم  هک  تسا  یباـهتلا  اـی  مروت  یلک  روطهب  نادـهز  مرو  يراـمیب 
رب اضعا  ریاس  رد  يرامیب  نیا  هک  يریثأت  ینعی  هطوبرم  هیوناث  مئالع  زا  يرامیب  نیا  هب  نایالتبم  بلغا  اما  دنکیم  يرادراب  لامتحا  شهاک 
 ... مرگ و درـس و  عاونا  هب  ناریا  بط  رد  اهمرو  ریاس  دـننام  زین  مرو  عون  نیا  لاحرههب  دـنربیم  جـنر  دـهدیم  ناـشن  دوخ  زا  راـمیب  ندـب 

. دوشیم يدنبمیسقت 

محر مرگ  مرو  - 1

هراشا
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: دنرارق نیدب  نآ  تامالع  هک  دوشیم  داجیا  محر  رد  مرگ  مرو  یهاگ 
اهمادـنا و رد  درد  هرخالاب  و  رـس ، ینیگنـس  مشچ و  فارطا  ندرگ و  درد  هکـسکس ، هاگ  ییاهتـشایب و  هودـنا ، یگدرـسفا و  هدـعم ، درد 

لمتحم راردا  يراـجم  یگتفرگ  تسوبی و  دوش ، داـجیا  زین  اههدـند  هیحاـن  رد  ییاـهمرو  تسا  نکمم  دـنکیم و  مرو  راـهز  اهناوختـسا ،
. دنوش روآيور  زین  شغ  جنشت و  ندرک و  قرع  نابز و  ندش  هایس  بت و  تسا  نکمم  دریذپن  تروص  عقوم  هب  نامرد  رگا  تسا .

40 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 

نامرد

امتح دیهد . ماجنا  دوب  رودقم  هک  مادکره  دـصف  ای  تماجح  ای  ولاز  دـیریگب . نوخ  اپ  زا  ینامز  هلـصاف  تیاعر  اب  سپـس  تسد و  زا  ادـتبا 
ضیح نوخ  ات  دوش  هدز  نفاص  گر  دـیاب  دـصف  رد  دوش . هتفرگ  نوخ  زین  اپ  زا  رامیب  ناوت  هب  هجوت  اـب  تسد  زا  يریگنوخ  زا  دـعب  دـیاب 

تماجح رامیب  ناوت  هب  هجوت  اب  دـعب  زور  دـنچ  و  فتک ) ود  نیب   ) ماع تماـجح  دـینکیم  تماـجح  رگا  دوش . رود  مرو  زا  هدرک و  شزیر 
. دیزادنایب ولاز  ددع  رابره 10  ار  اهاپ  يور  سپس  اهتسد و  تشپ  ادتبا  دیزادنایم ، ولاز  رگا  دیهد و  ماجنا  ار  نیقاس 

رد ماع  لهسم  هناحبـص و  ياجب  ریـشکاخ  نیبجنرت و  زا  ترابع  هک  هناگراهچ  طالخا  يزاسکاپ  يوراد  اب  ار  رامیب  ییوراد  ياهيزاسکاپ 
دروخب و اذغ  مک  رایسب  دیاب  رامیب  دیرب . راکب  ار  ارفص  لهسم  ای  دش ، فیصوت  یلبق  ياهشخب  رد  هک  دیهد  ماجنا  دشابیم  اهرهظ  زا  دعب 

. دشاب نآ  ریظن  زینشگ و  وج  پوس  هب  رصحنم  رتشیب  اهاذغ 
ره دنک . ربص  تعاس  مین  لقا  دح  دنیـشنب و  کساخراخ  گنهراب و  ناتک و  مخت  یمتخ و  لگ  هدناشوج  بآ  رد  بش  ره  یتدـم  ات  رامیب 

. دنرادرب دوخب  هدومن و  مهرد  نارفعز  نغور  اب  هدرک و  جوزمم  غرممخت  اب  ار  رسفاهاش  يرادقم  زور 
ندـش و هتخپ  نامز  اـت  دـنرادرب . دوخب  دـننک و  مهرم  هدیـشوج ، واـگ  ریـش  یمتخ و  لـگ  ناـتک و  مخت  ورم و  مخت  اـب  هک  یناویح  نغور 
زا هنومن  کی  تشادرب . نایم  زا  ار  يرامیب  يایاقب  هدنرب  لیلحت  ياهوراد  اب  دیاب  سپـس  دـشاب ، هتـشاد  همادا  دـیاب  يرامیب  ندرک  شکورف 

: دشاب ریز  هخسن  دناوتیم  اهوراد  نیا 
ورم مخت  یمتخ ، لگ  نشیوآ ، زینشگ ، مخت 

دنک لیم  يوقم  ياهاذغ  دناوتیم  تلاح  نیا  رد  رامیب  دیراذگب ، نادهز  هناهد  يور  هدومن  جوزمم  هدیـشوج  بآ  اب  دـیبوکب و  ار  اهوراد 
. دبایزاب ار  دوخ  يورین  ات 

41 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 

محر درس  مرو  - 2

هراشا

. تسین باهتلا  درد و  اب  ماوت  نادنچ  اما  دنکیم  داجیا  مکش  ریز  هیحان  رد  ار  ینیگنس  یگدرکداب و  ساسحا  نادهز  درس  مرو 

نامرد
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هنمرد نغور  دربیم . نایم  زا  ار  نادهز  درس  مرو  یتفس و  دینک  رارکت  بش  ره  دیلامب و  محر  يارجم  لخاد  ار  يواگ  مشچ  هنوباب  نغور 
. دناریم نوریب  ار  ضیح  دراد و  ار  تیصاخ  نامه  زین 

محر رد  تخس  مرو  - 3

هراشا

رغال و رامیب  دـنوشیم . عفد  یتخـسب  هتفرگ و  رارق  راشف  تحت  راردا  لوب و  يراجم  دوشیم . ساسحا  نآ  یتخـس  مرو و  ینیلاب  هنیاعم  رد 
رجنم دبک  ناطرـس  هب  دماجنایب و  اقـستسا  هب  تسا  نکمم  دوش  هدرتسگ  مرو  رگا  دـننکیم . مرو  ای  هدـش و  کیراب  اهقاس  هدـش و  ناوتان 
تسا یناطرس  مرو  نیا  دینک  روصت  هکنآ  نودب  سپـس  دینک ، كاپ  يوادوس  طالخا  صوصخب  محازم  طالخا  زا  ار  رامیب  ندب  ادتبا  دوش 

نیا هجو  چـیه  هب  تسا  نکمم  دـینک . يریگیپ  میاهدرک  جرد  افـش  کیپ  ياهباتک  هعومجم  زا  یباتک  رد  هک  ار  ناطرـس  نامرد  ریخ ، اـی 
یناطرس مرو  هب  ماجنارس  تسا  نکمم  تخس  مرو  هچرگ  دربیم  نایم  زا  ار  مرو  عون  ود  ره  یناطرـس  مرو  نامرد  اما  دشابن  یناطرـس  مرو 

. دوش رجنم 
دوش و هدز  نفاص  گر  دوش و  ماجنا  یهاگهاگ  تسا  مزال  ضیرم  طیارش  هب  هجوت  اب  یناطرـس  مرو  تخـس و  مرو  نامرد  رد  يریگنوخ 

. تسا يرورض  دیفم و  هک  نیقاس  تماجح  ای  دوش و  هتخادنا  ولاز  نفاص  گر  یلاوح  ای 
خرس لگ  نغور  يزیرجات و  زینشگ و  بآ  تسا  دیفم  نآ  هب  ندرک  هنقح  ای  هکرس و  یمک  گنس و  رادرم  هتخپ و  سدع  بآ  رد  نتـسشن 

. دنراذگب نادهز  يور  هدرک  جوزمم  مهاب  ار  برس  غرممخت و  هدیفس  نوتیز و  و 
42 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 

لسر مهرم 

ياهمرو نامرد  رد  تسا . هدش  هداد  تبـسن  ع )  ) حیـسم ترـضح  نویراوح  هب  هک  تسا  رثوم  رایـسب  نآ  يارجم  مرو  نادـهز و  مرو  يارب 
. دراد عیسو  دربراک  زین  ینوفع  روسان و  ياهمخز  ریزانخ و 

کیره 18 ردنک  زارد و  دنوارز  مرگ ،  42 هشا )  ) ناردنا مرگ ، کیره 12  راگنز  ریشواج و  مرگ ، کیره 84  ربونص  غمص  دیفس و  موم 
. لاقثم نوتیز 84  نغور  مرگ ، هنیبکس 3  مرگ ، کی 6  ره  دزراب  رم و  مرگ ،

لبهم يارجم  محر و  هناهد  مرو 

تسا ییاههیصوت  ریاس  نفاص و  دصف  نآ ، عفد  طلخ و  عون  ییاسانش  یلک  روطهب  تسا . نادهز  درس  ای  مرگ  مرو  نامرد  نامه  نآ  نامرد 
. دش فیصوت  نادهز  مرو  نامرد  رد  هک 

. دنادیفم نادهز  هناهد  نادهز و  مرو  نامرد  رد  زین  بسانم  ياههجزرف  ای  فایش 

نادهز یگفخ  ای  ناقفخ 
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هراشا

دنب دـمایپ  يرامیب  نیا  دـسریم . بلق  زغم و  هب  فنل  نوخ و  قیرط  زا  دوشیم و  زاـغآ  محر  زا  هک  تسا  ناوناـب  هب  طوبرم  يراـمیب  یعون 
رهوش هزات  هک  ینانز  دناهدیسر و  غولب  نس  هب  هزات  هک  یناگزیشود  رد  عامج  يوزرآ  اب  هارمه  یـسنج  ياضرا  مدع  ضیح و  نوخ  ندمآ 

هک دوریم  رامـش  هب  نانز  هیوناث  ياهیرامیب  هورگ  وزج  محر  ناقفخ  يرامیب  نیاربانب ، دـشابیم . دـناهدنام ، مورحم  عاـمج  زا  دـناهدرک و 
. دنکیم هارمگ  رود و  نآ  یعقاو  هشیر  یبایدر  تخانش و  زا  ار  ناکشزپ  بلغا  الومعم 

ندروخ مهب  سفن ، ییوبدب  دردرـس ، بلق ، شپت  سفنت ، يراوشد  مسآ ، لیبق  زا  یتالاح  تسا . ندرک  شغ  عرـص و  هب  هیبش  نآ  تامالع 
، لقع ندش  مهرد  رتداح  دراوم  رد  تروص و  گنر  يدرز  یلبنت ، يرارقیب و  شوه ،

43 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 
دوشیم و بلـس  رامیب  زا  ندز  فرح  ناوت  دـنزیم . رـس  رامیب  زا  هک  هدارا  نودـب  تاکرح  و  راسخر ، یگتخورفارب  مشچ و  گنر  یخرس 

هدام یتقو  تسا . هدرم  ییوگ  هک  دوش  فیعض  نانچ  شسفن  تسا  نکمم  تلاح  نیا  رد  دوشیم و  عطق  شیادص  دنکیم و  شغ  هرخالاب 
. دروآیم يور  عوهت  تلاح  جنشت و  تروص  هب  نآ  ضراوع  زین  یهاگ  دیدرگ . نوخ  دراو  محر  هدشن  عفد 

رامیب عرص  زا  یشان  شغ  رد  یلو  دوریمن  نایم  زا  یلکب  ساوح  شوه و  محر ، ناقفخ  زا  یشان  شغ  تالاح  رد  هک  تشاد  رظن  رد  دیاب 
کیرحت رگا  عقاوم  يرایسب  رد  رامیب  دوشیم . گنرب  گنر  هلمح  عقوم  محر  یگفخ  يرامیب  رد  تروص  گنر  دروآیمن . رطاخب  يزیچ 
شکداب ار  محر  ریز  اهناتـسپ و  فارطا  اهنار و  يور  بوانت  هب  دـنکیم . شکورف  يرامیب  هلمح  دوشیم و  تحار  اـتقوم  دوش  ءاـضرا  و 

. دشکب نییاپ  يوسب  ار  يرامیب  هدام  ات  دیراذگب 

نامرد

زا لبق  دیهد ، ماجنا  ار  هناهام  تداع  نوخ  ندرک  زاب  هب  طوبرم  ياهيریگنوخ  دـیاب  تسارجام  نیا  هدـمع  تلع  ضیح  شزیر  مدـع  رگا 
. ددرگ يریگنوخ  نفاص  گر  زا  ادعب  دوش و  هتفرگ  نوخ  یمک  تسد ، گرهاش  زا  زیچ  ره 

. داد شلام  ار  نادهز  هناهد  فارطا  نادهز و  هناهد  دیاب  دراد و  رامیب  عضو  دوبهب  رد  ییازسب  ریثات  تسد  اب  نادهز  یعضوم  کیرحت 
ره لهسم  ناوتیم  زین  دومن و  يزاسکاپ  ار  رامیب  ناوتیم  ارقیف  جرایا  اب  تسا ، يرورـض  محازم  طلخ  زا  رامیب  يزاسکاپ  زور  دنچ  زا  سپ 

. درک فرصم  دراد  هبلغ  رامیب  ندب  رب  هک  طلخ  عون 
دهدیم ماجنا  ار  راک  نیا  شور  ود  هب  دراد . هدهعرب  ار  ندب  ياهیگدولآ  هیلخت  تیلوئـسم  اههیلک  نوچمه  رگید  ءاضعا  دننام  زین  نادـهز 

. تشاد دهاوخ  لابندب  ار  يددعتم  ياهدمایپ  ددرگ  لتخم  رگا  ود  نیا  زا  مادکره  یسنج . ءاضرا  هار  زا  مود  هناهام و  تداع  هار  زا  یکی 
44 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 

محر ریساوب 

. دومن هدهاشم  ار  نآ  ناوتب  دشاب و  لبهم  يادتبا  رد  تسا  نکمم  دوشیم . داجیا  نادهز  رد  هک  تسا  ياهفاضا  تفاب  ای  هدئاز 
. دیزادنایب ولاز  بوانتم  روطهب  نادهز  فارطا  رد  دوش . هتفرگ  نوخ  مزال  رادقم  هب  دراد  يریگنوخ  هب  زاین  رامیب  رگا 

ار عضوم  نوتیز  نغور  اب  دنیـشنب و  ناتک  مخت  ای  ورم  مخت  نشیوآ و  زینـشگ و  مخت  هنوباب ، یمتخ و  لگ  ییوراد  نزبآ  رد  بش  ره  رامیب 
. دراد هگن  برچ  هراومه 

نادهز ياهلیگز 
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هراشا

دـشر یجازم  یطلخ و  رتسب  کی  رد  لومعم  قباطم  هک  دنتـسه  یـسوریو  لماع  ياراد  اهلیگز ، ریاس  دـننام  زین  نادـهز  لبهم و  ياـهلیگز 
. دننکیم

يرهاظ مئالع 

، یهاگ دنـشابیم . ندب  دوخ  ياهتفاب  هیبش  هک  دنوشیم  هدید  يرودـم  مکارتم و  ياههدوت  تروص  هب  الومعم  ینیلاب  تانیاعم  رد  اهلیگز 
رد دنمواقم و  رایسب  اما  دنرادن . شزوس  ای  شراخ  دننام  یمئالع  اتدمع ، دنریگیم . دوخ  هب  ار  ملک  لگ  لکش  ندش ، رتگرزب  تروص  رد 

. دنراد يدنک  یئطب و  دشر  دراوم  بلاغ 

نامرد

. تسا مزال  بسانم  ياهوراد  ای  يریگنوخ  هلیسوب  یطلخ  رتسب  يزاسکاپ  ادتبا  نامرد  تهج 
لوب اب  دیبوکب و  ار  هنادهایـس  بش  ره  دیزادنایب . ولاز  ددع  دـنچ  لبهم  هناهد  فارطا  رد  دوش و  ماجنا  دراد ، دوجو  يریگنوخ  هب  زاین  رگا 

هب  ار  هنادهایس  دش  داجیا  دایز  شزوس  رگا  دیراذگب . لیگز  يور  دینک و  ریمخ  هکرس  اب  ای  كدوک 
45 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 

رامیب دییوشب . هتخیر و  ارجم  لخاد  ار  هتخپ  هلیلبنش  بآ  بش  ره  دینک . هدافتسا  دینک و  ریمخ  خلت  ماداب  نغور  اب  ای  دینک  لامعتـسا  ییاهنت 
. دراد هاگن  هزیکاپ  ار  عضوم  دنک و  مامحتسا  ابترم  دیاب  نادهز  لیگز  هب  التبم 

نادهز هناهد  قاقش  كرت و 

. تسا هدنهد  شوج  هدننکمرن و  ياهوراد  ندرب  راکب  نآ  نامرد 
نغور ای  نوتیز  نغور  اب  ار  نآ  هتخپ  بآ  دـینک و  فاص  دـیناشوجب و  مهاـب  ار  شوجنزرم  یمک  ناـتک و  مخت  ورم و  مخت  یمتخ و  لـگ 

رارق یگدروخكرت  لحم  يور  مهرم  تروص  هب  دـینز و  مهرب  ماـخ  غرممخت  اـب  جوزمم و  هدـش  ردوپ  گنـس  رادرم  یمک  خرـس و  لـگ 
. دیهد

رثوم رایـسب  نادهز  كرت  ندرب  نیب  زا  يارب  دـشاب  هدـش  هیهت  هدـش  هتـسش  ینمرا  لگ  دـجنک و  نغور  لسع و  موم  اب  هک  ینمرا  لگ  دامپ 
. تسا

قاقـش ناـمرد  رد  هچره  نسوس و  نغور  هشفنب و  نغور  اـب  واـگ  قاـس  زغم  رگید و  روـیط  غرم و  یبرچ  یباـغرم و  یبرچ  هشفنب و  نغور 
. تسا دیفم  اجنیا  رد  دیآیم  راکب  دعقم 

تراکب یگراپ  یکیدزن و  زا  یشان  مخز 

دـیرب و راکب  ار  نادـهز  كرت  يوراد  نامه  ددرگ . تنوفع  درد و  يزیرنوخ و  راـچد  نز  تسا  نکمم  تراـکب  ندـش  هتـشادرب  ضحمهب 
. دیامن يراددوخ  یکیدزن  زا  لماک  يدوبهب  ات  رامیب 
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محر یگداتفا 

هراشا

. دیآیم دوجوب  محر  ياهدنبیپ  یتسس  تخس و  نامیاز  هبرض ، رثا  رد 

ینیلاب تارهاظت 

. دوشیم ساسحا  ینیگنس  اب  هارمه  مکش  ریز  تمسق  رد  ییاهدرد  الومعم 
46 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 

یگدـمآ نیئاپ  محر ، یلبهم  سمل  هنیاعم و  رد  دـنوش . كاـندرد  تسا  نکمم  زین  نار  ياـههلاشک  دوشیم . ضراـع  دردرمک  زین  یهاـگ 
. تسا صیخشت  لباق  محر 

نامرد

نوتیز  نغور  غالا ،) هچام  لکشپ   ) اراصنربنع هریش  هشیش ، ردوپ 
محر هناهد  يور  مهرم  تروص  هب  هدرک و  طولخم  مهاـب  ار  همه  دـینارذگب و  ریرح  هچراـپ  زا  ار  اراـسن  ربنع  هریـش  دـینک و  غاد  ار  نغور 

. دنامب حبص  ات  بش  زا  هزور ، هس  ياههرود  رد  دیراذگب .
ره بش   3 دینک . دامض  هدش  جوزمم  لسع  اب  دیاهدرک و  ردوپ  هک  دروم  رمک و  صرق  نیچراد ، احرقرقاع ، اب  ار  رمک  يدوگ  نآ  رب  هوالع 

. دیهد همادا  لماک  يدوبهب  ات  دییامن و  رارکت  هرابود  دینک . كرت  بش  دنچ  دینک و  لامعتسا  ار  وراد  ود 

محر تفآ 

. دیآیم دوجوب  تجهب  يرامیب  زا  ارثکا 
نآ يور  بترم  ار  ریز  مهرم  دینیـشنب و  نآ  بآ  رد  ای  دییوشب و  ار  جرف  لحم  هزرفـسا  قامـس و  یمتخ و  لگ  زینـشگ و  مخت  هدناشوج  اب 

. دیلامب
مزال  رادقم  هب  غرممخت  هدیفس  مرگ ، هزرفسا 10  مرگ ، یمتخ 25  لگ 

مهرم تروص  هب  ات  دینک  جوزمم  غرممخت  هدیفس  اب  دینک و  فاص  دوش ، راخب  نآ  زا  یمین  ات  دیناشوجب  بآ  ناویل   1 رد 5 / ار  یمتخ  لگ 
هدییاس رانا  تسوپ  دـیهاوخیم  نآ  زا  رتيوق  رگا  دـییامن . هفاضا  نآ  هب  روفاک  یمک  دـیهاوخیم  رتيوق  رگا  دـیلامب . مخز  يور  دـیآرد ،

. دینک هفاضا 
. دوب دهاوخ  محر  تفآ  يارب  یبسانم  مهرم  دیناشوجب  ریش  اب  رگا  ار  هزرفسا 

هخـسن کی  تسا . هدـمآ  افـش  کیپ  ياهباتک  هعومجم  زا  یکی  رد  هک  دـیهد  ماجنا  ار  تجهب  یهاـیگ  ناـمرد  قوف  ياـهوراد  اـب  هارمه 
: مینکیم رکذ  اجنیا  رد  ار  تجهب  نامرد  رد  رثوم  یندناشوج 

47 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 
یمتخ  لگ  یبآ ، کشرز  مخت  رایخ ، مخت  هفرخ ، مخت  ینساک ، مخت  زینشگ ، مخت 

ناویل کی  ات  دیناشوجب  بآ  ناویل   1 رد 5 / ار  يروخاذغ  قشاق  کی  رابره  بش  رهظ و  حبـص و  راب  يزور 3  دینک و  بوکمین  ار  اهوراد 
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تروص هب  طولخم و  بآ  اب  ار  هزرفـسا  يرادقم  راب  ات 3  کی  يزور  هخـسن  نیا  اب  هارمه  دینک . لیم  هدرک  نیریـش  دینک و  فاص  دـنامب ،
. دینک لیم  تبرش 

نادمخت محر و  ناطرس 

عویش رتشیب  هعماج  هفرم  دنمتورث و  دارفا  رد  دنـشابیم . لاس  ریز 40  زا 15 % شیب  و  دودح 75 % دوشیم ، هدـهاشم  رتشیب  هسئای  نانز  رد 
رییغت تسا  نکمم  زین  قوف  ياهرامآ  تسا و  شیازفا  هب  ور  ناطرس  یلک  روطهب  دنتسه . رطخ  لماوع  زا  یثرا  ياههنیمز  اهژاتروک و  دراد .

ساسارب درم  دـنچ  اب  نز  کی  طابترا  یـسنج و  عورـشمان  طباور  نادـمخت  محر و  ناطرـس  دروم  رد  دنـشاب  هتـشاد  دوعـص  هب  ور  هدرک و 
یکی درم  دنچ  اب  طابترا  رد  هلصاف  داجیا  هدع و  نتشاد  هگن  نانز و  ینمادکاپ  دیاش  تسا . كانرطخ  مهم و  رایـسب  لمع  کی  تادهاشم ،

. دوشیم زاغآ  محر  ياهيرامیب  زا  ارثکا  ناتسپ  ياهیرامیب  دشاب . محر  ياهيرامیب  ریاس  ناطرس و  زا  هناریگشیپ  تامادقا  زا 

محر ناطرس 

: دیریگب رظن  رد  ار  ریز  ياهیگژیو  دیهد  ماجنا  میتشون  زغم  ناطرس  باب  رد  هک  ار  ناطرس  یلک  تاروتسد 
. دینک هدافتسا  صیخشت  هب  یهاگ  زا  ره  نوتیز  نغور  اب  هارمه  نیلم  ياههنقح  زا  دیآ . لمعب  يریگولج  رامیب  تسوبی  عون  ره  زا  - 1

مخت راـهب ، هشیمه  لـگ  هشفنب ، لـگ  یمتخ ، لـگ  هدـناشوج  بآ  زا  بکرم  ییوراد  نزبآ  رد  راـمیب  ناـیم  رد  بش  کـی  اـی  بـش  ره  - 2
. دنیشنب دوب  سرتسد  رد  هک  مادکره  ای  شوگلیف و  ینساک ، مخت  يزیرجات ، زینشگ ،

. دوش زیهرپ  تعماجم  زا  - 3
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. دسرب راب  ات 8  موزل  تروص  رد  رتشیب و  راب  زا 4  هنزگ  فرصم  تاعفد  دادعت  دشاب  مزال  هچنانچ  - 4
. دوش ماجنا  هقیقد  تدم 10  هب  نماد  ریز  بش  ره  نشیوآ  یمتخ و  لگ  زینشگ و  مخت  روخب  - 5

. دنکیم کمک  رامیب  رتعیرس  دوبهب  هب  راهز  يور  ناطرس  دض  ياهدامض  - 6
. دینک لیم  بآ  اب  ای  اذغ  اب  هارمه  ار  گنر  زبس  هزبرخ  هدیبوک  کشخ و  تسوپ  يروخاذغ  قشاق  کی  زور  ره  - 7

ای قاس  زغم  رتش ، هیپ  سرخ ، هیپ  نیبجنکس ، قشوا ، لقم ، کساخراخ ، زینشگ ، ینـساک ، يزیرجات ، یمتخ ، لگ  لماش  ییاهدامـض  زا  - 8
. دییامن هدافتسا  دوش  هتخاس  خرس  لگ  نغور  ای  نوتیز و  نغور  اب  هک  ناتک  مخت  نزوگ و  زغم 

محر يارجم  هناهد و  ناطرس 

: دیریگب رظن  رد  ار  اهیگژیو  نیا  هتفرگ و  راکب  ار  ناطرس  یلک  تاروتسد 
. دینک هدافتسا  رابدور  زبس  نوتیز  نغور  اب  مأوت  نیلم  ياههنقح  زا  يریگولج و  رامیب  تسوبی  زا  - 1

. دنیشنب ینساک  گرب  يزیرجات ، شوگلیف ، یمتخ ، لگ  زینشگ ، مخت  ياهوراد  نزبآ  رد  بش  ره  رامیب  - 2
. دیهدب روخب  هقیقد  تدم 10  هب  بش  ره  نماد  ریز  یمتخ  نشیوآ و  زینشگ و  مخت  اب  - 3

هدش هیهت  لسع  موم  دـجنک و  نغور  ای  رابدور  زبس  نوتیز  نغور  اب  اهنت  دـیاب  دامپ  نیا  دـینک  برچ  ینمرا  لگ  دامپ  اب  ار  محر  هناهد  - 4
هیهت نآ  لاثما  نیلزاو و  اب  هک  ینمرا  لـگ  ياـهدامپ  فرـصم  زا  دـشاب . تنوشخ  يربز و  زا  يراـع  مرن و  نآ  ینمرا  لـگ  ـالماک  دـشاب و 

. ددرگ يراددوخ  دوشیم 
( فلوم رثا  اهناطرس  نامرد  باتک  . ) دنتسه دیفم  دش  رکذ  محر  هناثم و  تاتسورپ و  ناطرس  شخب  رد  هک  ناطرس  دض  ياهدامض  - 5
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ییازان

هراشا

. دوشیم رجنم  هتساوخان  طقـس  هب  اهیگلماح   0 و 15 / دـنهاوخیم ، هک  دـنراد  نآ  زا  رتمک  ای  دـنرادن و  هچب  نانآ  زا  یکی  جوز  ره 6  زا 
هام و 95/ فرظ 6  تبراقم و 60 % هام  کی  زا  سپ  اهجوز  % 20 دراد . دوجو  يرورابان  هک  تفگ  ناوتیم  دازآ  تبراقم  هام  کی  زا  سپ 

. دنوشیم رادراب  لاس  کی  فرظ   0
. ددرگ نامرد  ییاسانش و  دشاب  محر  هیلک و  هدعم و  دبک و  هب  طوبرم  هک  جازم  ءوس  عون  ره  دیاب  ادتبا  ییازان  نامرد  يارب 

افـش کـیپ  ياـهباتک  هعومجم  رد  هک  اـهنآ  زا  کـی  ره  ناـمرد  هب  هدـش ، بلاـغ  اـههیلک  دـبک ، هدـعم ، رب  درـس  اـی  مرگ  جازم  ءوس  رگا 
درـس ای  مرگ  مرو  ضیح ، سابتحا  نادـمخت ، تسیک  دـیزادرپب . نادـهز  هژیو  ياهيرامیب  ناـمرد  هب  نآ  زا  سپ  دـینک . هعجارم  میاهدروآ 

میدرکن و رکذ  هک  ار  يرگید  لماوع  میاهدروآ  باتک  نیمه  رد  ار  نآ  ياهنامرد  دش ، هداد  صیخـشت  هک  مادـکره  محر  تنوفع  محر ،
. مینکیم حیرشت  شخب  نیا  رد  دنراد  شقن  ییازان  داجیا  رد 

. تسا هدشن  تیاعر  نآ  لوصا  هدوبن و  مارم  رب  دش  هداد  حرش  هک  روطنآ  ییوشانز  طباور  - 1
. دننک لیم  خی  بآ  کیدزن  ماگنه  دناهتشاد  تداع  درم  نز و  - 2

ملاس رد  دریذپ  تروص  يرادراب  مه  رگا  تسا . هدش  بیسآ  راچد  نادهز  هدرک و  یکیدزن  وا  اب  درم  هدوب و  غلابان  جاودزا  ماگنه  نز  - 3
. درک کش  دیاب  مناخ  نیا  ياههچب  ندوب 

شیوخ رارقتـسا  لحم  يوسب  نادمخت  تکرح  عنام  هدیبسچ و  مهب  نادـمخت  ياههلول  تنوفع ، یگدروخامرـس و  رثا  زا  تسا  نکمم  - 4
. دوش

زا لبق  ار  مرپسا  دشاب و  يدیسا  دنت و  رایسب  نادهز  لخاد  تاحشرت  دیاش  - 5
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. دربب نیب  زا  نادمخت  هب  ندیسر 
. دشابن يراذگکمخت  هب  رداق  هدش و  فیعض  لبنت و  نز  محر  نادمخت و  تسا  نکمم  - 6

. تسا هدش  جک  نادهز  غولب  زا  لبق  یکیدزن  هبرض و  رثا  رد  دیاش  - 7
. دوشیم کمخت  هب  مرپسا  ندیسر  عنام  نادنبهار و  ثعاب  نز  دح  زا  شیب  یقاچ  دیاش  - 8

. تسا هدش  ییازان  ثعاب  اهژاتروک  - 9
. تسا هدرک  راتفرگ  ار  نادمخت  محر و  ياههلول  یکدوک  نامز  ینوفع  ياهيرامیب  - 10

: تفگ دیاب  یلک  روطهب 
. دوش ازان  هک  درادن  یلیلد  دشاب  ملاس  ظاحل  همه  زا  نز  ندب  رگا 

نامز دـیاب  یلو  دـشاب  هدیـسر  نتـساوخ  جوا  هب  نز  صوصخ  هب  ود  ره  یکیدزن  عقوم  هک  میداد  حرـش  ـالبق  ار  حیحـص  ییوشاـنز  طـباور 
زور ات  الومعم  دوشیم ، كاپ  نز  متفه  زور  مینک  ضرف  رگا  هناهام  تداع  هرود  زا  ندـش  كاـپ  زا  سپ  تسناد . زین  ار  يروراـب  لاـمتحا 

. دباییم شهاک  سپس  تسا ، دایز  رایـسب  يروراب  ناکما  مهدزناش  زور  ات  مهدزاود  زور  زا  دریگیمن ، تروص  يراذگکمخت  مهدزاود 
. دننک هریخذ  زور  دنچ  نیا  يارب  ار  دوخ  ياوق  ندش  رادهچب  بلاط  درم  نز و  تسا  رتهب  سپ 
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نتشاذگ شکداب  اب  ناوتیم  ار  نادهز  یجک  ددرگ ، صخشم  بیسآ  عون  دیاب  هدید  بیـسآ  نز  محر  غولب  زا  لبق  رد  عامج  تلع  هب  رگا 
يرادراـب اـت  درک  تسار  اـتقوم  ار  نادـهز  یجک  یکیدزن  زا  لـبق  تقوم و  روـطهب  تسا  نکمم  لـقا  دـح  دوـمن ، فرطرب  لـباقم  فرطرب 

دوخ ياج  هب  ار  نآ  تسد  اب  دـیاب  دنتـسین  دوخ  بسانم  ياج  رد  اهنادـمخت  هدروخ و  ناـکت  دوخ  ياـج  زا  نادـهز  رگا  دریذـپ . تروص 
لخاد ندرک  برچ  ددرگ . راومه  کمخت  دورو  يارب  هار  ات  دنهد  شلام  بش  ره  هدننکمرن  ياهنغور  اب  ار  اهنادمخت  ریسم  دنادرگرب و 

اب محر 
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. دزاس مهارف  شیوخ  هاگرارق  يوسب  ار  کمخت  تکرح  هنیمز  نآ  رارکت  اب  دریگ و  هدهعرب  ار  مهم  نیا  تسا  نکمم  نوتیز  نغور 
اب دـیاب  تروـص  نیا  رد  هدـش ، محر  تبالـص  یگدروخامرـس و  بجوـم  تسا  نـکمم  هدـش  فرـصم  داـیز  یکیدزن  عـقوم  خـی  بآ  رگا 

دعقم جرف و  رد  هدـننکمرن  مرگ و  ياههنقح  زا  دـنهد و  شلاـم  هدرک  برچ  بترم  ار  مکـش  ریز  مکـش و  رمک و  هدـننکمرگ  ياـهنغور 
. مینکیم هراشا  اههنقح  نیا  زا  یکی  هب  دننک . لامعتسا 

( هیقنت  ) هنقح

1 هدیـشود 5 / هزات  شیم  ریـش  تفج ، کی  دنفـسوگ  هضیب  ددع ، کی  مارح  زغم  رن ، زب  هیپ  هلیلبنـش ، هقاس  ردنغچ ، هقاس  زبس ، کساخراخ 
نم 

ات دزپب  میالم  شتآ  يور  دـیراذگب  دـییامن و  هفاضا  شوج  بآ  نم   1 طولخم و 5 / شیم  ریـش  اب  ار  همه  دینک و  خرچ  ار  دنفـسوگ  هضیب 
. دینک هنقح  روتسد  قبط  جرف  دعقم و  رد  یلاوتم  زور  ات 3  اتشان  زور  ره  دینک و  فاص  دنامب ، یقاب  یمین  دوش و  مرن  بوخ 

دنوش دراو  اههجزرف  اههنقح و  بیکرت  رد  رگا  لـه  نارفعز و  لبنـس و  کـشم و  دـننام  وبشوخ  ياـهوراد  و  ناـب ، نغور  ناـسلب ، نغور 
. دنکیم ربارب  دنچ  ار  يروراب  لامتحا  یکیدزن  ماگنه  هدش و  نآ  تیوقت  ثعاب  هتفرگ و  ار  محر  يدرس 

بوکمین زا  سپ  ار  وراد  دشن  رگا  ناویل و  يزور 9  روتسد  قبط  ار  یتمسق  يوراد 21  تسا . نادمخت  ياههلول  یگدنبسچ  زا  ییازان  رگا 
لیم هدرک  نیریـش  دینک و  فاص  دـنامب ، ناویل  کی  ات  دـیناشوجب  بآ  ناویل   1 رد 5 / يروخاذـغ  قشاق  کی  راب  ره  راـب  يزور 3  ندرک 
راب کی  زور  ره 3  ار  هنقح  دییامن . هدافتسا  رکذلا  قوف  هنقح  زا  نآ  رب  هوالع  میدرک . رکذ  ضیح  سابتحا  نامرد  رد  ار  نآ  هخـسن  دینک .

[11 .] دییامن لامعتسا  جرف  رد  ار  نآ  دینک و  رارکت 

ص51 ج6 ؛  افش ؛  کیپ  هعومجم 
: دیرب راکب  ار  ریز  هخسن  تروص  نیا  رد  دوشیم  مرپسا  نتفر  نایم  زا  ثعاب  نآ  يدنت  دشاب ، يدیسا  محر  لخاد  تاحشرت  ر 
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مخت یبآ ، کشرز  یمتخ ، لگ  کساخراخ ، خرـس  لگ  هفرخ ، مخت  رایخ ، مخت  ینـساک ، مخت  زینـشگ ، مخت  وهاک ، مخت  نابزواگ ، لـگ 

کنخان  ضامح ،
فاص دنامب ، ناویل  کی  ات  دیناشوجب  بآ  ناویل   1 رد 5 / ار  يروخاذغ  قشاق  کی  راب  ره  بش  رهظ و  حبـص و  دینک ، بوکمین  ار  اهوراد 

: دینک هنقح  راب  ياهتفه 2  هدرک و  هدامآ  ار  ریز  هنقح  دینک . لیم  هدرک  نیریش  دینک و 
کی ات  دیناشوجب  بآ  لاقثم  اب 252  ار  اهوراد  مرگ  دجنک 15  نغور  مرگ ، کیره 30  زا  ریعشلا ، ءام  هلیلبنـش ، ناتک ، مخت  یمتخ ، لگ 

. دینک هنقح  تبون  رد 3  هدرک و  جوزمم  دجنک  نغور  اب  دینک و  فاص  دنامب ، نآ  ثلث 

: تسا هدش  ییازان  ثعاب  نادمخت  محر و  یلبنت  فعض و  رگا 
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: تسا هدش  ییازان  ثعاب  نادمخت  محر و  یلبنت  فعض و  رگا 

مرگ ياوه  هدش و  غاد  ترارح  هلیسوب  نآ  لاثما  له و  دعـس ، کخیم ، لبنـس ، ربنع ، کشم ، دننام  وبشوخ  ياهوراد  عامج  زا  لبق  رابره 
نیا رب  یتدم  ات  نز  دوشن و  نز  یتحاران  ثعاب  نآ  يامرگ  هک  يدح  هب  دوش  محر  دراو  امیقتـسم  کیراب  هلول  کی  طسوت  نآ  يوبـشوخ 

ات دنهد  همادا  دنوشن و  سویام  دـشن  رابکی  رگا  دـنکیم و  ینایاش  کمک  يرادراب  هب  راک  نیا  دـنامب ، دـشابیم  زین  روآتذـل  هک  عضو 
. تسا بوخ  نادمخت  یلبنت  فعض و  يارب  زین  ریز  هجزرف  ددرگ . دیاع  بولطم  هجیتن 

. مرگ کیره 9  زا  اوبزوج ، لفنرق ، نیدران ، نغور  ناسلب ، بح 
. دننک لامعتسا  دنزاسب و  هجزرف  دنبوکب و 

نادمخت تیوقت  هخسن 

اوبزوج مغلش  مخت  گنهراب ، ناحیر ، مخت  هایس ، هریز  یتوکاک ، لبنس ، له ،)  ) امامح نارفعز ،
فاص دنامب ، ناویل  کی  ات  دـیناشوجب  بآ  ناویل   1 اب 5 / ار  نآ  يروخاذـغ  قشاق  کی  راب  یلا 2  کی  يزور  هدرک  بوکمین  ار  اـهوراد 

نزو  ربارب  اب 2  هدرک و  مرن  دنبوکب و  ار  وراد  نیمه  رگا  دننک . لیم  هدرک  نیریش  رکش  ای  لسع  اب  هدرک و 
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. تسا رتهب  دننک  لیم  ریش  ناکتسا  کی  اب  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  کی  رابره  راب  ات 2  هنازور 1  هدومن و  جوزمم  لسع  شدوخ 
بآ ار  اههیپ  هدرک و  رغال  ار  ندب  شزرو  دایز و  نتفر  هار  ییاذغ و  میژر  وراد و  ندروخ  اب  دیاب  تسا  هدـش  ییازان  ثعاب  نز  یقاچ  رگا 

. دییامرف هظحالم  ار  يرغال  يوراد  ریز و  يرغال  میژر  دننک .

يرغال میژر 

راچد هچنانچ  هویم ، رگم  دـیروخن  يزیچ  رهظ  ات  دـشاب . یتخرد  بیـس  کی  ربارب  مادـکره  مجح  ظاحل  زا  هک  ماخ  هویم  ددـع   6 اهحبص :
. دینک لیم  هتخپ  هویم  دیتسه  هدعم  مخز  هدور و  مرو 

. دینک لیم  هیهت و  دیتسه  لیام  هک  مادکره  ریز  داوم  زا  راهان  ياجب  اهرهظ 
اراخب يولآ  یبرچ و  نودب  غرم  ای  دنفسوگ  هچیهام  جنرب و  يروخاذغ  قشاق  کی  سدع و  ردنغچ و  گرب  ای  جانفسا  اب  زینشگ  يزبس  - 1

، ملک سفرک ، رگنک ، ساویر ، دـشاب . هدـش  زپبآ  بیکرت و  دـشابیم  سرتسد  رد  دـیراد و  لیامت  هچنآ  ریز و  داوم  زا  هک  لـصف  پوس  - 2
ومیلبآ ینشاچ  اب  یبرچ  نودب  غرم  ای  دنفسوگ  هچیهام  وج و  یگنرفهجوگ ، ناجمداب ، ودک ، يرمق ) ملک  ، ) گنس ملک  ملکلگ ،

 ... نیبجنکس و تبرش  وهاک و  دالاس  اب  زپبآ  غرم  هنیس  - 3
نیبجنکس  تبرش  وهاک و  دالاس  اب  زپبآ  چراق  - 4

زوم ددع  کی  وج و  نان  مرگ  تسیود  - 5
 ... هریغ شمشک و  ودرگ و  اب  یتنس  غود  بآ  - 6

ریـس اب  هارمه  برچمک  تسام  رد  هک  زپبآ  ای  ماخ  يودـک  کگنـس 2 - نان  تسد  فک  کی  نیبجنکـس و  وهاک ، دالاس  - 1 ماش : اهبش 
ومیلبآ ینشاچ  اب  یبرچ  نودب  زپبآ  شش )  ) دنفسوگ دیفس  رگج  نادریش و  باریس و  بآ  دشاب 3 - هدش  طولخم  هدش  هدنر  ماخ 

54 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دینک لیم  ریز  تایقرع  طولخم  زا  ناکتسا  فصن  رابره  بش  رهظ و  حبص و  قوف  ییاذغ  میژر  اب  هارمه 

هنزگ  قرع  نارداموب ، قرع  شوجنزرم ، قرع  هریز ، قرع  ناینز ، قرع  ینساک ، قرع 
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. دوش لیم  ناویل  کی  اذغ  ره  زا  دعب  هک  ریز  هدناشوج  و 
سفرک  مخت  هنزگ ، ینامع ، يومیل  شوجنزرم ، دیوش ، مخت  وهاک ، مخت  هنادهایس ، خلت ، نوسینا  نارداموب ،

دنامب ناویل  کی  ات  دیناشوجب  بآ  ناویل   1 رد 5 / ار  يروخاذغ  قشاق  کی  اذغ  ره  زا  دعب  بش  رهظ و  حبـص و  دینک ، بوکمین  ار  اهوراد 
نیگرـس لومح  دش و  دهاوخ  هلماح  اعطق  دروخب  دزپب و  نز  ار  شوگرخ  جرف  رگا  دنیوگ  دـینک . لیم  هدرک  نیریـش  یمک  دـینک و  فاص 

. دناهتسناد برجم  زین  ار  نآ 
55 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ییوشانز تشادهب 

هراشا

حیحص یکیدزن  لمع  يارب  یطیارش  تسا . هدش  دیکات  نآ  رب  رایـسب  دراد و  يدایز  تیمها  یتنـس  یمالـسا و  بط  رد  ییوشانز  تشادهب 
یکیدزن نازیم  یکیدزن ، نامز  یکیدزن ، تیفیک  لماش  طیارش  نیا  دنکیم . نیمضت  ار  رهوش  نز و  یتمالـس  هک  تسا  هدش  هتفرگ  رظن  رد 

. تسا

یکیدزن تیفیک 

هب تبـسن  اجنآ  رد  اهبورکیم  دشر  ناکما  هک  هتفرگ  رارق  ییاج  رد  یلـسانت  هاگتـسد  دوش . تیاعر  الماک  دـیاب  یکیدزن  تشادـهب  ادـتبا 
نیرتهب زا  یکی  دورب ، نایم  زا  اهبورکیم  تسیز  دشر و  هنیمز  ات  دشاب  رظن  دم  دیاب  هراومه  دـئاز  ياهوم  هلازا  تسا . رتشیب  رگید  ياهاج 

زا نآ  رب  هوالع  تفاظن  يوراد  دشابیم . تسا  خینرز  کهآ و  زا  یبیکرت  هک  تفاظن  يوراد  زا  هدافتسا  دئاز  ياهوم  هلازا  هار  نیرترثوم  و 
يوادوس و طالخا  تفاظن  يوراد  دنکیم . يریگشیپ  نآ  ییوبدب  ریساوب و  لیگز و  محر و  تنوفع  نادمخت و  تسیک  دننام  ییاهيرامیب 

ندیشک اب  ار  يدلج  تاروثب  اهشوج و  دوشیم و  هصغ  مغ و  زا  يرود  طاشن و  داجیا  ثعاب  هتخاس و  رود  ندب  هسیئر  ءاضعا  زا  ار  یمغلب 
. دهدیم شهاک  نییاپ  تمسب  اهیگدولآ 

هب بورکیم  دورو  زا  ات  ددرگ  وشتـسش  ردس  ای  نوباص  دننام  ییاههدنیوش  بآ و  اب  ای  بآ و  اب  یلـسانت  عضوم  دیاب  یکیدزن  زا  دعب  لبق و 
. دوش يریگولج  محر  لخاد 

هدامآ یلخاد  تاحـشرت  اب  لبهم  يارجم  هک  دریذپ  تروص  لوخد  دـیاب  یماگنه  ددرگ . يراددوخ  کشخ  عامج  زا  رودـقملا  یتح  دـیاب 
ریغ رد  دشاب ، هدش 

56 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 
نآ زا  دزاسیم . راومه  اـهيرامیب  داـجیا  يارب  هار  هدـش و  ینوفع  جـیردت  هب  هتـشادرب و  ددـعتم  زیر  ياـهمخز  محر  يارجم  تروص  نیا 

شهاک نز  يارب  ار  عامج  تذل  ساسحا و  جـیردت  هب  هدـش و  محر  هناهد  ساسح  ياهلولـس  نتفر  نایم  زا  ثعاب  کشخ  عامج  هتـشذگ 
هن دنـشیدنایب  رگیدمه  یـسنج  ياضرا  هب  دیاب  نز  درم و  دوش . یمـسج  یحور و  فلتخم  ياهيرامیب  أدبم  دناوتیم  دوخ  نیا  دهدیم و 

همه ات  دـیامن  یکیدزن  هدامآ  ار  شیوخ  رـسمه  يزابقشع  حالطـصاب  یبنج  تاکرح  اب  دـیاب  درم  دزادرپب . دوخ  زاین  هب  اهنت  کیره  هکنآ 
هاگتسد قیرط  زا  یـسنج  سامت  نیا  رد  دنراد و  لیـسگ  نآ  تمـس  هب  ار  لاعف  ملاس و  نوخ  هدش و  یلـسانت  هاگتـسد  هجوتم  ندب  ياضعا 

. دوشیم یلازنا  دوز  يرامیب  هلمج  زا  اهيرامیب  یخرب  زا  يریگشیپ  یسنج و  فعض  زا  يریگولج  ثعاب  راک  نیا  دنیامن . تکرش  یلـسانت 
ياج زا  نز  لازنا ، زا  سپ  ندش  رادهچب  يارب  دنتـسه . هجوتیب  الماک  نآ  هب  تبـسن  یخرب  هک  تسا  لوخد  یـسنج  سامت  هلحرم  نیرخآ 
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کمخت اب  تلوهـس  هب  ینم  ات  دـنامب  یقاـب  تکرحیب  هدرک و  عمج  هنیـس  رد  ار  اـهاپ  هقیقد  دـنچ  اـت  هدـیباوخ و  تشپ  هب  دزیخنرب و  دوخ 
. ددرگ جیوزت 

. دنزادرپب یسنج  سامت  هب  هدرک  قرع  هدولآ و  ندب  اب  نز  درم و  دیابن  زگره 
قاطا ياههدرپ  اهسابل و  دنـشاب . هتـشادن  طیحم  نآ  زا  رفنت  یتحاران و  نیرتمک  نیفرط  زا  کیچیه  هک  دـشاب  ییاـج  دـیاب  یکیدزن  لـحم 

نآ هب  نیفرط  هک  دشاب  نانچنآ  دیاب  ریز  سابل  گنر  سابل و  گنر  دـشاب . نیفرط  هقیلـس  قباطم  گنر  ظاحل  زا  دـیاب  رهوش  نز و  باوخ 
. تفرگ مکتسد  ار  نآ  دیابن  دومن و  تیاعر  زین  وریغ  باوختخت و  گنر  رد  دیاب  ار  تقد  نیا  دنشابیم و  دنمقالع  اهگنر 

روظنم تشاد . دنهاوخ  یبسانم  ریثات  داش  نشور و  ياهگنر  دراذگیم  یسنج  قایتشا  رب  یفنم  ریثات  هریت  ياهگنر  هایس و  گنر  ندیشوپ 
. تسا نکمم  طیارش  نیرتنازرا  اب  دراوم  نیا  تیاعر  هکلب  تسین ، ییارگسکول  ییارگلمجت و  بلاطم  نیا  جرد  زا 

یسانشییابیز  سح  رب  اعطق  وریغ  هدرپ و  سابل و  يزیمت  طیحم و  یگزیکاپ 
57 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. تسا هدنزرا  رنه  کی  ندوب  نازرا  یگداس و  رد  ندوب  زیمت  کیش و  سپ  تسا . راذگریثات  ناسنا 
دوخ دیاب  درم  نز و  دریگ . راکب  ار  شناد  نیا  دنادب و  هکنآ  رگم  تفای  دـهاوخن  یـسرتسد  نآ  هب  یـسکره  هک  تسا  يرنه  ییوشانز  رنه 

رد ناطیـش  الا  دوش و  فرطرب  هناخ  رد  دـیاب  یـسنج  دوبمک  زاین و  عون  ره  دـنهدب . ناشن  هداـمآ  رـسمه  یـسنج  یباـیماک  عون  ره  يارب  ار 
. تساهدوبمک اهفعض و  نیمک 

هئارا هب  شیوخ  ملع  ناوت  دح  رد  مینکیم  شالت  ام  هک  دنـشاب  هتـشاد  یتالکـشم  يرامیب و  یـسنج  لئاسم  ماجنا  رد  یناسک  تسا  نکمم 
. میزادرپب اهنآ  نامرد  ياهراک  هار 

سپـس دزیخنرب ، شیوخ  ياج  زا  یقیاـقد  دـباوخب و  شیوخ  تسار  يولهپ  رب  دـیاب  درم  لازنا ، نتفرگ  تروص  ییوشاـنز و  ماـمتا  زا  سپ 
سپ دیامن ، لوانت  لسع  يرادقم  دیامن و  ءاربتـسا  دوشن و  يرامیب  راچد  ارجم  رد  ینم  تارطق  بوسر  ضراوع  زا  ات  دـنک  راردا  دزیخرب و 

هاگتسد ود  ره  ییوشانز  لمع  زا  سپ  دیاب  تسا  نتخادنا  قیوعت  هب  راچان  رگا  دزادناین ، قیوعت  هب  ار  لسغ  تسا  رودقم  هک  اجنآ  ات  نآ  زا 
. دنراد هاگن  زیمت  دنیوشب و  ار  یلسانت 

تسا و عونمم  ادیکا  سافن  ضیح و  تلاح  رد  یکیدزن  دیزرو . بانتجا  نآ  زا  دـیاب  هدـش و  عنم  نیفرط  زا  یکی  يرامیب  لاح  رد  یکیدزن 
جرف ندرک  کیرحت  يارب  تشگنا  زا  ریغ  ءایـشا  زا  هدافتـسا  دشاب . هتـشاد  سامت  شـشوپ  ءارو  زا  دـناوتیم  اهنت  درم  رارطـضا  تروص  رد 

ياهمرک اهنغور و  زا  زاـین  تروص  رد  دـیاب  تسین و  زیاـج  لـبهم  يارجم  ندرک  مرن  يارب  ییایمیـش  ياـهمرک  زا  هدافتـسا  تسین . زیاـج 
. دومن هدافتسا  یعیبط  الماک  هدننکمرن 

. ددرگیم يرامیب  زورب  ثعاب  رضم و  نآ  زا  دعب  یکیدزن و  ماگنه  ندروخ  بآ 
. دید دهاوخ  كرادت  ار  كانرطخ  ياهيرامیب  دشابیم و  روآنایز  رایسب  رپ  مکش  اب  اذغ و  ندروخ  زا  سپ  یکیدزن 

. تسین بوخ  دوش  هیلخت  دیاب  تسا و  رپ  اههدور  هناثم و  هکیلاحرد  ندرک  عامج 
58 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. تسین بوخ  يریگنوخ  زا  سپ  ندرک  عامج 
. تسا روآنایز  دراد  دردرس  ای  کیتایس  ای  جنلوق  ای  هدعم  درد  ناسنا  هک  یماگنه  ندرک  عامج 

. دزادنایب قیوعت  هب  ار  ندرک  عامج  دیاب  هدرک  غارفتسا  ای  هداد  لاهسا  ار  دوخ  ناسنا  یتقو 
. دوشیم لازنا  تعرس  يرامیب  ثعاب  تسین و  بوخ  بارطضا  سرت و  تلاح  رد  یکیدزن 

میدرک و لقن  ار  ياهمش  اهنآ  زا  ام  هک  هدش  دراو  هنیمز  نیا  رد  نیموصعم  همئا  ینعی  یعقاو  شناد  ملع و  نارادمدرس  زا  يرایـسب  ثیداحا 
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. میهدیم قوس  دش  دهاوخ  رشتنم  ءاش ا ...  نا  هک  افش  کیپ  ياهباتک  هعومجم  زا  يرگید  باتک  هب  ار  نیبلاط 

یکیدزن نامز 

رد بش  ات  حبـص  هک  یـسک  دشاب . هدرک  عمج  ار  دوخ  ياوق  هدوسآ و  یتدم  ندـب  هک  تسا  رحـس  بش و  ياههمین  یکیدزن  نامز  نیرتهب 
زا سپ  یتدـم  ات  دـیاب  ار  راک  نیا  هکلب  دـیامن  یکیدزن  هب  تردابم  بش  يادـتبا  دـیابن  دـیآیم  هناخ  هب  هتـسخ  هدوب و  راک  شالت و  لاـح 

. دزادنا قیوعت  هب  تحارتسا  باوخ و 
اهنآ و نایم  ياهدرپ  هکنآ  رگم  تسا  رضم  باتفآ  رون  ریز  ندرک  عامج  دشابن ، ياهراچ  هکنآ  رگم  تسین  بوخ  زور  ماگنه  ندرک  عامج 

. دریگ رارق  باتفآ 
. دوش ماجنا  اهبش  تسا  رتهب  یکیدزن  تسین و  بوخ  امرگ  تدش  رد  ندرک  عامج 

یکیدزن نازیم 

تیوقت و نودـب  ندرک  کـیرحت  تسا  ملـسم  هچنآ  دراد . دارفا  داژن  یگدـنز و  هقطنم  كاروخ و  عون  نازیم و  هب  یگتـسب  یکیدزن  نازیم 
شیازفا  ار  یکیدزن  تاعفد  دادعت  نجهتسم  ریواصت  ندید  اب  هک  یناسک  تسین . بسانم  ندب  میکحت 

59 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 
هدرک و فیعـض  ار  شیوخ  ندـب  دـنهاکیم و  شیوخ  رمع  زا  تقیقح  رد  دـننکیم  هدافتـسا  هدـننککیرحت  ياهصرق  زا  ای  دـنهدیم و 
. دیاینرب يراک  زین  كرحم  ياهوراد  زا  دنوش و  راچد  یسنج  یلیمیب  يرامیب  هب  يراکطارفا  نیا  رثا  رد  هک  دیسر  دهاوخ  يزور  هرخالاب 

. دنوشیم التبم  وریغ  نینع و  باصعا و  فعض  ندب و  شزرل  مشچ و  یئوسمک  هب  دارفا  نیا 

نانز رد  یسنج  یلیمیب  ای  ینتدرس 

: دشاب ریز  دراوم  زا  یکی  تسا  نکمم  رما  نیا  تلع  دنهدیم ، ناشن  یلیمیب  دوخ  زا  ناشرهوش  یسنج  راتفر  هب  تبسن  نانز  زا  یخرب 
یفارخ راکفا  اب  تسا  نکمم  تسا . هدـنام  یقاب  یکدوک  نامز  تانیقلت  تاروصت و  زا  هک  هانگ  ساسحا  دـیدش و  يراسمرـش  ساسحا  - 1

هدـش رود  ادـخ  زا  سامت  رابره  اب  هک  دـنک  ساسحا  نز  هدروخ و  هرگ  تسا  هداد  دـنویپ  بهذـم  ادـخ و  اب  ار  اهنآ  دوخ  نهذ  رد  نز  هک 
. تسا

زا يراتفر  ندید  رثا  رد  جاودزا  زا  دعب  دیاش  دشاب و  هدش  یشان  يرابجا  جاودزا  زا  تسا  نکمم  هقالع  مدع  نیا  رهوش ، هب  هقالع  مدع  - 2
. تسا هدیدرگ  ینتدرس  ثعاب  يرهاظ  تشادهب  تیاعر  مدع  دیاش  دشاب . هدش  داجیا  دشابیمن  مضه  لباق  نز  يارب  هک  رهوش 

يوادوـس ياـهجازمءوس  درک . وجتـسج  نز  مسج  رد  ار  نآ  تـلع  دـیاب  دـشاب  هتـشادن  یعقاو  قادـصم  قوـف  دراوـم  زا  کیچـیه  رگا  - 3
. ددرگ دح  زا  شیب  قشع  ای  رفنت و  داجیا  ثعاب  دناوتیم  ادوس  هبلغ  دوش . یسنج  ینتدرس  ثعاب  دناوتیم 

. دنکیم دیدهت  ار  نانز  هنوگنیا  هراومه  لداعت  مدع  تلاح  کی 
. دنک رازیب  عامج  زا  ار  نز  یتدم  ات  تسا  نکمم  شزوس  ساسحا  تبراقم و  ماگنه  درد  - 4

هقالعیب  یسنج  راتفر  هب  تبسن  نانز  رثکا  يرادراب  ماگنه  يرادراب ، - 5
60 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دباییم شهاک  هتفرگ و  رارق  يردام  رهم  عاعشلا  تحت  نانآ  یسنج  تالیامت  زین  یهدریش  نارود  رد  دنوشیم و 
زا یـصاخ  ياهـشور  هب  دارفا  زا  یـضعب  دزادرپیم . نآ  هب  اـیور  ملاـع  رد  درادیم و  لوغـشم  دوخ  هب  ار  وا  رظن  يرگید  رکف  تسا  نکمم 
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کی هب  عوجر  دراوم  هنوگنیا  رد  دنهدب . قیبطت  ار  دوخ  دیدج  تیعـضو  اب  دنناوتیمن  کنیا  هک  دـناهتفای  تسد  یـسنج  تالیامت  ءاضرا 
. دبایب ار  یلصا  تلع  ات  تسا  مزال  نئمطم  رواشم 

رب درس  جازم  ءوس  رگا  رگید . ياج  ای  هدعم  جازم  ءوس  ای  تسا  محر  جازم  ءوس  دید  دیاب  تسا  جازم  ءوس  زا  یـشان  یـسنج  ینتدرـس  رگا 
دینک نامرد  هطوبرم  تالهسم  اب  زین  ار  رگید  ياهجازمءوس  دینک . عفد  ار  نآ  مغلب  طالخا  لهـسم  ای  ارقیف  جرایا  اب  تسا  هدش  بلاغ  هدعم 

. تشذگ البق  اهنآ  فیصوت  هک 
ماجنا یبوخ  هب  ار  دوخ  راک  دوش و  صالخ  اهیگتفرگ  اهطلخ و  زا  نادـهز  ات  دـینک  فرـصم  میدرک  رکذ  البق  هک  ار  یتمـسق  يوراد 21 

. دهد
ار تیصاخ  نامه  زین  امرخ  هفوکش  ای  علط  تسا  رثوم  رایسب  نانز  رد  عامج  ياهتـشا  شیازفا  رد  دجنـس  هفوکـش  ندروخ  ندییوب و  دنیوگ 

رایـسب نانز  رد  عاـمج  ياهتـشا  داـجیا  رد  دوشیم  اـعدا  هک  تسه  زین  يرگید  يوراد  نز . يارب  مه  تسا  رثوم  درم  يارب  مه  یهتنم  دراد 
نیا زا  يراثآ  چـیه  لامعتـسا  مایا  رد  دـنیامن و  لامعتـسا  هتفه  کی  ات  دـیاب  ددرگیم و  يرارقیب  کیرحت و  شراـخ و  ثعاـب  تسا  دـیفم 

. دنامیم یقاب  هام  ات 6  دوش و  رهاظ  نآ  رثا  دبای  نایاپ  وراد  فرصم  هک  يزور  دش ، دهاوخن  رهاظ  فایش  ای  هجزرف 
ثورحم  روح  رم ، شوجنزرم ، زبس ، نانشا  قدنف ، تخرد  خیب  نادجنا ، هنشا ، لهبا ، ناوحقا ،

رگا دیرادرب . دوخب  زیمت  هچراپ  اب  هدرک  جوزمم  ریـش  اب  ار  نآ  لاقثم  کی  رابره  دینارذگب و  ریرح  زا  دیبوکب و  دـیریگب و  يواسم  ار  ازجا 
. دنشابیم یفاک  اهوراد  هیقب  دوبن  سرتسد  رد  اهوراد  زا  ات  ود  یکی 

نانز  يارب  تسا و  یسنج  توهش  كرحم  ربنع  یلک  روطهب  بهشا و  ربنع 
61 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 

لـسع بآ و  اب  نآ  ندیماشآ  رد  تموادم  دیامنیم . تیوقت  ار  ندب  ياوق  مامت  دزیگنایمرب و  ار  يزیرغ  ترارح  ربنع  تسا . دـیفم  رایـسب 
تیوقت تهج  جازممرگ  ياهنغور  ای  هیلاغ و  اب  نآ  ندیلام  ددرگیم . دناهدش  دیماان  نامرد  زا  هک  ینارامیب  رد  یـسنج  توق  هداعا  ثعاب 

دیدش کیرحت  ثعاب  رکذ  خاروس  رد  ای  جرف  رد  نآ  نغور  ندناکچ  تسا . رثوم  تیاغب  نادرم  نانز و  توهش  کیرحت  لسانت و  ياضعا 
فرـصم رادـقم  دوشیم . نز  رد  یـسنج  لیامت  دایدزا  بجوم  جرف  اـب  ساـمم  نماد و  ریز  نآ  نتـشاذگ  ندـییوب و  یتح  دوشیم . نیفرط 

هیودا یبرع و  غمـص  نآ  حلـصم  دوشیم و  دبک  یهاگ  هدعم و  فعـض  ثعاب  نآ  دایز  فرـصم  تسا . مرگ  کی  ات  زور  رد  نآ  یکاروخ 
. تسا روفاک  ندییوب  ریشابط و  زینشگ و  دننام  جازمدرس 

دیفم ینت  درس  هب  نایالتبم  يارب  دوشیم و  عامج  زا  يو  دیدش  تذل  ثعاب  بش  رخآ  ات  رحـس  زا  محر  يارجم  رد  نیچراد  نغور  ندیلام 
. دنیوگیم ذذلم  تیصاخ  نیا  اب  ییاهوراد  هب  تسا .

( روآتذل  ) ذذلم

هراشا

لاقثم  مین  مادکره  زا  اریتک  هبل ، نسح  لاقثم ، کی  کیره  زا  دعس  احرقرقاع ، لیفجنز ، هبابک ،
. دیلامب جرف  رد  جوزمم و  غرم  هرهز  اب  یکیدزن  زا  لبق  تعاس  ود  یکی  دینک و  مرن  دیبوکب و  ار  اهوراد 

رگید ذذلم 

هبح  کی  کشم  لاقثم ، کی  مادکره  زا  ینیچراد ، لیفجنز ، احرقرقاع ،
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ار نآ  هناد  ود  یکی  تجاح  عقوم  دینک ، کشخ  باتفآ  رد  ددعتم  ياهبح  تروص  هب  جوزمم و  لسع  اب  دینک و  مرن  دیبوکب و  ار  اهوراد 
. دننک یکیدزن  تامدقم  ماجنا  زا  سپ  دنلامب و  جرف  بیضق و  رب  دننک و  لح  شیوخ  ناهد  رد  درم  نز و  زا  کیره 

62 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 

رگید ذذلم 

. دنلامب بیضق  جرف و  هب  تبراقم  زا  لبق  و  دنراد ، هگن  باتفآ  رد  یتدم  هدرک  هشیش  رد  دننک و  لح  قبنز  ماداب و  نغور  رد  ار  هزوغنآ 

توهش يدایز 

. دباییم شهاک  رایسب  وا  توهش  دنک  دود  ار  تشکنجنف  نماد  ریز  نز  رگا 
. تسا نانآ  توهش  عطاق  دراد و  نادرم  يارب  ار  تیصاخ  نیمه 

. دباییم شهاک  ادیدش  يو  توهش  دشونب  وتسرپ  نوخ  نز  رگا 
. تسا رثوم  نانز  نادرم و  توهش  عطق  رد  ریز  يوراد 

، ءزج رفولین 2  ءزج ، کی  مادکره  زا  دیوش ، مخت  وهاک ، مخت  هفرخ ، مخت  جنبلا ، رذب 
. دینک لیم  هفرخ  مخت  بآ  اب  لاقثم  رابره 3  دینک و  مرن  دیبوکب و  ار  اهوراد 

تراکب دح  رد  جرف  ندرک  گنت 

بارش  درد  رورعز ، طولب ، تفج  يّرب ، رتعص  ساحنلا ، لابوت  هتخوس ، يامرخ  هناد  رانا ، تسوپ  رانلگ ، ردنک ، وزام ،
ریمخ جوزمم و  شرت  هب  بآ  اب  فرصم  عقوم  دینک و  کشخ  دییامن و  جوزمم  بارش  درد  اب  دینک و  کلا  هدرک و  ردوپ  الماک  ار  اهوراد 

. دینک لامعتسا  هدرک 
63 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 

يرادراب نارود 

هراشا

هداد تیمها  يرادراب  نارود  لئاسم  هب  یتنـس  یمالـسا و  بط  رد  ردـقنآ  تسا . رادروخرب  ياهژیو  تیمها  زا  يرادراـب  نارود  تشادـهب 
. تفای ناوتیمن  یملع  بتکم  چیه  رد  ار  نآ  ریظن  هک  هدش 

رد ات  دهد  تداع  میالم  يورهدایپ  هب  ار  دوخ  ادتبا  نامه  زا  دـشاب . هتـشاد  دوخ  زا  ياهژیو  تبقارم  رادراب  نز  دـیاب  يرادراب  لوا  هام  کی 
درم زور  لاح و  دـنک  عاـمج  دـیابن  هجو  چـیه  هب  مییوگب  رگا  هتبلا  تسین ، بوخ  عاـمج  یکیدزن و  دوشن . لکـشم  راـچد  يدـعب  ياـههام 

مضهرید و ياهاذـغ  درادـب . نوصم  ار  دوخ  روآكوش  یناهگان و  ياهربخ  سرت و  یبصع و  ياهتلاح  زا  میاهتفرگن . رظن  رد  ار  هراچیب 
. دروآ يور  اهابروش  زپبآ و  ياهاذغ  هب  رتشیب  دروخن و  نیگنس 

اب دـیاب  دـش  روآيور  تسوبی  رگا  دـیامن . هدافتـسا  یفاک  ردـقهب  نیلم  ياهاذـغ  زا  دـشاب و  هتـشادن  تسوبی  هک  دـنک  یعـس  دـیاب  هراومه 
لیم هناحبـص  زا  لبق  اهحبـص  هدرک و  سیخ  بش  ره  ریجنا  اب  ار  اراخب  يولآ  دـننک . فرطرب  ار  نآ  تشخریـش  ای  نیبجنرت  دـنام  ییاهزیچ 

. دننک
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رودقملا یتح  تسا  دوجوم  هک  ییاههویم  اهاذغ و  همه  زا  میالم  موادم و  همانرب  اب  دـیاب  نینج  دوخ و  یتمالـس  لیمکت  يارب  رادراب  نانز 
. دنیامن هدافتسا 

: زا دنترابع  دنرثوم  رایسب  نینج  تمالس  رد  هک  ییاههویم 
نینچ زین  هب  هویم  تسا . رثوم  رایـسب  زین  وا  ییاـبیز  رب  هتـشذگ  نآ  زا  دراد و  ییازـسب  ریثاـت  كدوک  شوه  یتمالـس و  نیماـت  رد  هک  بیس 

. دوش هدناجنگ  رادراب  نز  ییاذغ  همانرب  رد  هب  يرادقم  بیس و  يرادقم  زور  ره  تسا  رتهب  دراد . یتیصاخ 
. تسا یمازلا  زور  ره  نآ  فرصم  دراد و  يرثوم  شقن  نینج  نیوکت  رد  امرخ 

. دشابیم رثوم  رایسب  كدوک  هظفاح  شوه و  نیمات  رد  زیوم 
64 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دشاب رظن  دروم  ییاذغ  همانرب  رد  دیاب  یبالگ  روگنا و 
. دوشن تلفغ  نآ  زا  دریگ و  رارق  رادراب  نز  ییاذغ  همانرب  رد  دیاب  لصف  فلتخم  ياههویم  ولآدرز و  رانا و  تابکرم و  دننام  اههویم  ریاس 

دییأت دروم  دیفم و  يو  هیذغت  همانرب  رد  یگمه  يدنفسوگ  يواگ و  یعیبط  ياههرک  یهام ، غرم ، دنفسوگ ، تشوگ  دنوش . ندب  رد  طلخ 
. دشابیم يرورض  دیفم و  رایسب  ولآدرز  ولهرپ ، ریجنا ، اراخب ، يولآ  دننام  زاسنوخ  ياهیندرکسیخ  ندروخ  دشابیم .

. دنراد هگن  ار  لادتعا  دح  نآ  فرصم  رد  هکنآ  طرش  هب  تسا  بوخ  رایسب  ودرگ  قدنف و  هتسپ ، ماداب ، دننام  ییاهرابکشخ  فرصم 
ياـههویم بآ  دـماج ،) عیاـم و   ) یتاـبن ياـهنغور  دـننام  یتعنـص  یعونـصم و  ياـهیکاروخ  فرـصم  زا  دـیاب  رادراـب  نز  نآ ، رب  هوـالع 

يارب یگمه  هـک  رگربـمه و ...  ساـبلاک ، سیــسوس و  ییایمیـش 12 ،] ياهوراد  یکاروخ ، ياهگنر  ملاـسان ، تـالقنت  هدـش ، يدنبهتـسب 
. دیامن زیهرپ  تدشهب  دنکانرطخ ، رّضم و  مدرم  همه  تمالس 

یتکرحیب یکـشخ و  ثعاـب  اـههدور  رب  نینج  راـشف  رخآ  ياـههام  رد  صوصخب  دوب . رادراـب  تسوبی  بظاوم  دـیاب  میتفگ  هک  روطناـمه 
ای ماخ  تروصهب  تاجیزبس  دننام  ییاذغ  داوم  فرـصم  دنامب . یقاب  ردام  يارب  نآ  بقاوع  تسا  نکمم  نامیاز  زا  دعب  دوشیم و  اههدور 

. تسا زاسراک  دیفم و  رایسب  نوتیز  نغور  ریجنا و  اراخب و  يولآ  هتخپ و 

يرادراب تباید و 

نینج يارب  الومعم  یهایگ  دـنق  دـض  ياهوراد  دـسرب . لقا  دـح  هب  جـنرب  ینیریـش و  فرـصم  دوش . تیاعر  دـیاب  دـنق  دـض  ییاذـغ  میژر 
. دنرادن یضراوع 

65 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 
روط هب  دوش  فرـصم  مزال  رادـقم  هب  بوانت و  هب  نآ  لاثما  هلیلبنـش و  مخت  یتواغالوب ، هزرفـسا ، هدرکمد ، هدـناشوج و  تروصهب  تاـقرق 
نیع رد  دنک و  لرتنک  ار  دنق  نازیم  یهایگ  ياهوراد  فرـصم  ندرک و  تست  اب  دناوتیم  دوخ  رامیب  دیامنیم . لرتنک  ار  نوخ  دـنق  یعیبط 

. دیامن تروشم  زین  دوخ  کشزپ  اب  لاح 

يرادراب رد  اپ  درد  مرو و 

. دنک مرو  زین  اهمشچ  ریز  تروص و  تسا  نکمم 
ابروش و زینـشگ و  پوس  دنزرو . بانتجا  ندروخ  نیگنـس  ماش  اذغ و  يور  ندیباوخ  یبرچ و  هدرکخرـس و  ياهاذـغ  غرممخت و  زا  دـیاب 

شیازفا هک  ارچ  دـنیامن  هدافتـسا  بترم  یعیبط  ياههویم  تبرـش  هویمبآ و  هویم و  زا  تسا . دـیفم  نآ  لاثما  هروغبآ و  شآ  راـنا و  شآ 
. دنزیهرپب زین  دروآ  تسوبی  ياهاذغ  زا  دوشیم و  مرو  شهاک  ثعاب  راردا 
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یتسوپ تیساسح  شوج و 

رترثوم دینک  رارکت  بوانت  هب  دییوشب و  سپـس  دییالایب و  تعاس  مین  تدم  هب  ار  ندب  هدرک  سیخ  یمتخ  لگ  ردس و  ای  تسام  ردـس و  اب 
تادلوم زا  دـینک . هدافتـسا  قوف  روتـسد  قبط  دـییامن و  هفاضا  نآ  هب  نوتیز  نغور  یمک  هدرک و  طولخم  هکرـس  اب  ار  ردـس  هک  تسا  نآ 

. دیزرو بانتجا  واگ  هلاسوگ و  تشوگ  یندرک و  خرس  تاجینیریش و  ناجمداب ، دننام  ادوس  ارفص و 
. دیهد شیازفا  شیوخ  ییاذغ  روتسد  رد  ار  کنخ  ياهزیچ  ولآدرز و  ولهرپ و  هدناسیخ  اراخب و  يولآ  نیبجنکس و  وهاک و 

يرادراب رد  سیراو 

. دوشیم هدهاشم  یگلماح  نارود  رد  نانز  زا  يرایسب  رد 
تحارتسا  عقوم  ار  اهاپ  دنهد . ژاسام  هروغبآ  ای  ومیلبآ  اب  ار  اهاپ  بش  ره 

66 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 
هک ارچ  دننک  يریگنوخ  ولاز  هلیسوب  یمسج  ناوت  تشگزاب  تهاقن و  نارود  ندنارذگ  نامیاز و  زا  سپ  دنهد . رارق  ندب  زا  رتالاب  یمک 

. دزاس مهارف  يدعب  نامیاز  هدنیآ و  رد  ندش  داح  يارب  ار  هنیمز  ای  دنامب و  یقاب  نانچمه  تسا  نکمم  نامیاز  زا  سپ 

يرادراب رد  فعض  ینوخمک و 

ات دیزپب  ردقنآ  میالم  هلعش  يور  زپدوز  گید  رد  هبوچدرز  کمن و  زایپ و  اب  ار  دنفسوگ  هتسار  ناوختسا  ولیک   1 رابره 5 / راب  ياهتفه 2 
هک زاسنوخ  يوقم و  بآ  نیا  زا  دـیزیرب و  رود  ار  هلافت  دـیریگب و  ار  نآ  هراـصع  ناوختـسا ، ندـیبوک  زا  سپ  دوش . مرن  ـالماک  ناوختـسا 

. دییامن فرصم  رگید  ياهاذغ  رد  ای  ییاهنت  هب  دشابیم  مزال  یندعم  داوم  یمامت  میسلک و  نهآ و  يدایز  رادقم  يواح 
تروصب وهاک  اب  دینک و  هدنر  ار  زمرق  ملک  دینک . لیم  زور  ره  روگنا  هریش  تبرش  زا  یگدروخامرس  ریغ  عقاوم  رد  دیرادن  تباید  هچنانچ 

شون زور  ره  ار  نآ  بآ  ای  دینک  لیم  زور  ره  ار  وبل )  ) رکـش اب  هتخپ  ردنغچ  دینک . لیم  دیزپب و  اذـغ  رد  ار  ملک  نامه  دـینک و  لیم  دالاس 
. دییامن ناج 

یگلماح رد  یگدروخامرس  ازنالوفنآ و 

. دیزرو مامتها  اهنآ  عقوم  هب  نامرد  يریگشیپ و  هب  دیاب  دنشاب  كانرطخ  دنناوتیم  اهیگدروخامرس  زا  یضعب  هک  اجنآ  زا 
مرگ  شوجنزرم 50  مرگ ، یمتخ 50  لگ  مرگ ، نشیوآ 50  مرگ ، زینشگ 300  مخت 

عون ره  دردولگ و  رگا  دیهد . روخب  هقیقد  تدم 10  دیناشوجب و  بآ  هساک  کی  رد  ار  نآ  ناکتسا  کی  رابره  طولخم و  مهاب  ار  اهوراد 
شوجنزرم تسا  دیدش  ینیب  شزیربآ  رگا  دینک و  هرغرغ  راب  نیدنچ  هنازور  هدناشوج  بآ  نامه  اب  هدش  داجیا  ولگ  طاخم  رد  یتحاران 

دیشاپب ینیب  رد  دیبوکب و  ار  هنادهایس  دیهاوخیم  رتيوق  رگا  دینک و  قاشنتسا  نآ  اب  بترم  دیناشوجب و  ار 
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. دینک برچ  ماداب  هشفنب  نغور  اب  سپس 
دنام ییاهزیچ  دنوش و  زپبآ  اهاذغ  دییوشب . نآ  اب  ار  ینیب  لخاد  هدرک  قیقر  هدیشوج  بآ  یمک  اب  ار  روکذم  هدناشوج  بآ  نمـض ، رد 
ياذغ اهنت  زپبآ  غرم  تشوگ  یمک  زینشگ و  هتک  دوش . هتخپ  نآ  اب  غرم  ای  دنفسوگ  تشوگ  اب  زایپ  زینشگ و  سدع و  هدنکتسوپ و  وج 

بانتجا ادیکا  خـی  بآ  یـشرت و  تسام و  فرـصم  زا  دـشاب . مرن  مضه و  دوز  دـیاب  ییاذـغ  ره  سپ  دـنکیم . لیم  رامیب  هک  دـشاب  تفس 
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. دیزرو

یگلماح رد  ریساوب 

. دوشیم داجیا  نینج  یمکش  راشف  تسوبی و  هطساو  هب  بلغا 
شهاک ندرک و  مرن  يارب  ریساوب  ياهدامـض  زا  دینک . لیم  اتـشان  حبـص  دینک و  سیخ  اراخب  يولآ  ددع  اب 20  ار  ریجنا  ددع  بش 10  ره 

. دییامن هدافتسا  یتحاران 

یگلماح رد  مکش  ياهكرت 

. تخادرپ هناریگشیپ  نامرد  هب  يرادراب  عورش  نامز  زا  دیاب  اتدمع  دوشیم . داجیا  ددعتم  ياهكرت  مکش  تسوپ  طاسبنا  رثا  رد 

ینمرا لگ  دامپ 

دعب یکدـنا  دـنناشوجیم و  میالم  هلعـش  يور  لسع  موم  دـجنک و  نغور  اب  هسام  نش و  زا  ندرک  كاـپ  نتـسش و  زا  سپ  ار  ینمرا  لـگ 
. دیآرد دامپ  تروص  هب  دوش و  دعقنم  دنراذگیم 

ار مکـش  تسوپ  دامپ  نیا  اـب  بش  ره  زور و  ره  یگلماـح  يادـتبا  زا  تسا . رتهب  دوش  هفاـضا  نآ  هب  هدـش  ردوپ  گنـس  رادرم  يردـق  رگا 
. دینک برچ 
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يدبک يویر و  یبلق ، يویلک ، ياهيرامیب 

نامرد تحت  کشزپ  رظن  اب  دـیاب  دـشاب  هتـشاد  یلبق  هقباس  رگا  يرادراب  نارود  رد  صوصخب  ندـب  هسیئر  ياضعا  هب  طوبرم  ياهيرامیب 
. مینکیم يراددوخ  اهنآ  رکذ  زا  دراد  ینامرد  هایگ  رد  صصختم  صاخشا  تراظن  هب  زاین  هک  اجنآ  زا  دریگ و  رارق 

يرادراب رد  يزیرنوخ  ینیبهکل و 

گنهراب و زور  ره  دشاب  وراد  فرـصم  هب  زاین  هچنانچ  دیامن . يراددوخ  نیگنـس  راک  عون  ره  زا  دزادرپب و  لماک  تحارتسا  هب  رامیب  دـیاب 
يور هدرک  تسرد  دامـض  هکرـس  اب  ندرک  مرن  هدیبوک و  زا  سپ  ایقاقا  وزام و  رانلگ و  سدع و  اب  دنک و  لیم  هدناشوج  تروص  هب  رابجنا 

دوخ مکـش  رد  هچب  نتـشاد  هگن  هب  رداق  هک  یناسک  یگلماح و  عقوم  هناهام  تداع  نامرد  رد  یناریا  ياـینولف  يوراد  دـنک . دامـض  راـهز 
. دراد هگن  ار  هچب  هدش و  مکحم  نادهز  دوشیم  ثعاب  دیفم و  دنتسین 

یناریا ياینولف 

احرقرقاع لبنس ، گسریـش ، هریـش  مرگ ، نارفعز 15  مرگ ، کـیره 30  هدزرهم  لـگ  نوـیفا و  مرگ ، مادکره 60  جنبلا  رذـب  دیفـس ، لفلف 
لـسع مرگ ، کی  روفاک  مرگ ،  1 کیره 5 / زا  کشم  هتفـسان ، دـیراورم  هنورد ، ینابایب ، لـیبجنز  مرگ ، رتسدیب 3  دـنج  مرگ ، کیره 6 

. یفاک هزادنا  هب  هدش  هیفصت 
. دینک لیم  تبرش  عون  ره  ای  بآ  اب  مرگ  نزو 3  هب  رابره  دیشرسب و  لسع  رد  هدیبوک و  یگمه  ار  اهوراد 
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يرادراب نارود  رد  هناهام  تداع 

هدافتـسا ینیبهکل  نامرد  شور  ناـمه  زا  نآ  ناـمرد  يارب  تسا ، هتـشادن  نینج  يارب  مه  یبیـسآ  هدوب و  لاکـشا  نودـب  دراوم  یـضعب  رد 
. دینک
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یگلماح رد  دردرمک 

. دیهد شلام  ار  رمک  بش  ره  زقس  نوتیز و  کچرک ، نغور  اب 

تحار نامیاز 

هب یتمسق  هدناشوج 21  فرصم  نامیاز  زا  لبق  هتفه  کی  كدوک  هب  یلامتحا  ياهبیسآ  نیرازس و  تخـس و  نامیاز  زا  يریگـشیپ  يارب 
کی رابره  دوشیم . نامیاز  زا  سپ  محر  لماک  ندـش  كاپ  تفج و  جورخ  نینج و  تحار  جورخ  ثعاـب  زور  رد  ناویل  ات 3  کی  نازیم 

لیم هدرک  نیریـش  دینک و  فاص  دـنامب  ناویل  کی  ات  دـیناشوجب  بآ  ناویل   1 اب 5 / ار  وراد  هدـش  بوکمین  طولخم  زا  يروخاذـغ  قشاـق 
. دینک

كروگنا هروخهچب ، لوم ،

تامالع زا  دـیدش  يزیرنوخ  ات  هتفرگ  ینیبهکل  زا  ییولآ  بآ  گنر  يزیرنوخ  ای  يروگنا  هشوخ  جـسن  اب  هارمه  یکبآ  عیام  اـی  يزیرنوخ 
مجنپ مراهچ و  هام  رد  ارثکا  اههتفه و  اههام و  یتح  ای  بواـنتم  روطهب  بلغا  یلو  دـهد  خر  طقـس  زا  لـبق  تسرد  تسا  نکمم  تسا . نآ 

. دوشیم زین  نهآ  رقف  بجوم  دراد ، همادا 
هب دناوتیم  نآ  نامرد  مدع  دنک و  تیارـس  دبک  هیر و  هب  تسا  نکمم  تسا . هدش  گرزب  یلومعم  دـح  زا  شیب  محر  دراوم  يرایـسب  رد 

. دماجنایب ناطرس 
دریذپ و تروص  یهایگ  نامرد  دیاب  نینج  طقس  زا  سپ  دوش و  نامرد  دیاب  دشاب  هتشاد  دوجو  نآ  هب  تبـسن  یهاگآ  يرادراب  زا  لبق  رگا 

. دروآ لمع  هب  يریگولج  یگلماح  زا  دیاب  لماک  تمالس  ات 
ناویل  1 اب 5 / ار  تمسق  کی  رابره  بش  رصع و  رهظ و  حبص و  دینک و  میسقت  يواسم  تمسق  راهچ  هب  زور  ره  ار  کشخ  هنزگ  ریس  کی 
عورش ناویل  کی  اب  لوا  ياهزور  دنرادن  هنزگ  ندروخ  هب  تداع  هک  یناسک  دینک . لیم  دینک و  فاص  دنامب  ناویل  کی  ات  دیناشوجب  بآ 

روگنا هریش  هکرس  تبرش  ناویل  کی  لقا  دح  اذغ  اب  هارمه  دیاب  زور  ره  دنناسرب . ناویل  هب 4  ار  فرصم  نازیم  سپس  دننک و 
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دیاش هام و  ات 6  دیاب 3  رامیب  دشابیم . نامرد  لمکم  دوخ  تسا و  یمازلا  هنزگ  اب  روگنا  هریش  هکرـس  ای  روگنا  هریـش  فرـصم  دننک . لیم 
سابلاک و سیسوس و  تسام و  ینیمزبیـس و  یبرچ و  یندرک و  خرـس  ندروخ  زا  نامرد  لوط  رد  دنک . فرـصم  ار  قوف  ياهوراد  رتشیب 

. دنک يراددوخ  یعیبط  ریغ  ياهاذغ  هدش و  يدنبهتسب  هویمبآ  اذغ و  عون  ره  کفپ و  سپیچ و  جیودناس و  ازتیپ و 
رب هوالع  زاین  تبسن  هب  زور  رد  راب  ای 9  ای 6  راب   3 مزال ، نازیم  هب  یتمسق  يوراد 21  زا  دیاب  دوبن  یعیبط  يزیرنوخ  نازیم  یگدعاق و  رگا 

. دومن فرصم  روگنا  هریش  هنزگ و  فرصم 

نامیاز زا  سپ  نارود 
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. دشاب هدش  جراخ  الماک  محر  زا  تفج  نینچ و  مئامـض  هک  دوب  بقارم  دیاب  دروخب ، مضهدوز  اما  بوخ  ياذغ  دـیاب  وئاز  نامیاز  زا  سپ 
دیاـب دراد  تسوبی  نز  رگا  دوش . هتخیر  نوریب  هدـنام  یقاـب  هچنآ  اـت  دوـش  فرـصم  تحار  ناـمیاز  يوراد  تسا  هدـنام  یقاـب  يزیچ  رگا 
نغور یمتخ و  لگ  هدناشوج  اب  تسا  دیدش  تسوبی  رگا  دنک و  لیم  هدناسیخ  ای  هتخپ  ياراخب  يولآ  ریجنا و  نیلم و  ياهاذـغ  هلـصافالب 

. دوش هداد  ژاسام  یمارآ  هب  هدننکمرن  ياهنغور  اب  تسا  تفس  نادهز  تمسق  رد  مکش  رگا  ددرگ . هیقنت  بسانم  ياههنقح  و 
زینشگ مخت  نشیوآ و  یمتخ و  لگ  هدناشوج  هدننکوشتسش  عیام  نیرتهب  دراد . يدایز  تیمها  محر  یجراخ  حطس  ندرک  زیمت  وشتسش و 
موزل تروص  رد  ای  دـیوشب و  ار  دوخ  نآ  اب  زور  ره  رامیب  دوریمراکهب . ییایمیـش  ياههدـننک  ینوفع  دـض  ریاس  بآ و  ياج  هب  هک  تسا 
کمک نآ  زا  يریگـشیپ  تنوفع و  عفد  هب  هدروآ و  لاحرـس  ار  محر  نامیاز ، زا  سپ  تاـبن  اـب  هایـس  هریز  هدـناشوج  دنیـشنب . نآ  بآ  رد 

. دوشیم ردام  ریش  دایدزا  ثعاب  دنکیم و  يدایز 
. دیزادرپب يرادراب  زا  لبق  نامز  اب  قباطم  اهنآ  زا  کیره  نامرد  هب  تفای  همادا  نامیاز  زا  سپ  محر  ياهیتحاران  رگا 
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نامیاز زا  سپ  محر  هناهد  یگراپ 

وزام زینشگ ، مخت  گنسرادرم ، نشیوآ ، ایقاقا ، یسراف ، رانلگ 
. دنیشنب قوف  ياهوراد  نزبآ  رد  بش  ره 

. دنک دامض  یگراپ  لحم  يور  هدرک و  تسرد  دامض  قوف  ياهوراد  هدیبوک  اب 
. دوش هدافتسا  دش  رکذ  البق  هک  جرف  قییضت  ياهوراد  زا  محر  هناهد  نتشگرب  لوا  تلاح  هب  ندش و  گنت  يارب 

رارطضا تروص  رد  نینج  طقس 

هراشا

نینج هک  دوش  هداد  صیخـشت  رگا  دومن . طقاس  ار  نینج  دـیاب  راچان  هب  هک  دـیآیم  شیپ  ردام  ناج  ندوب  رطخ  رد  لـیبق  زا  یلئاـسم  هاـگ 
لباق بآ  هسیک  ندش  هراپ  زا  دعب  لبق و  رامیب  ناوت  هب  هجوت  اب  ریز  ياههخـسن  دومن . طقـس  هب  مادقا  دیاب  تروص  نیا  رد  دـشابیم  صقان 

. دننک هدافتسا  اهنآ  زا  دننیبیم  مزال  ار  طقس  هب  مادقا  هک  یعقاوم  رد  ینارگن  نودب  دنناوتیم  ناکشزپ  تسا و  هدافتسا 
. دومن فرصم  دیاب  نینج  هدننکطقاس  فایش )  ) هجزرف اب  هارمه  ار  یندروخ  ياهوراد 

نینج طقس  هخسن 

. زج کیره 2  زا  هعیم  لهبا ، رخذا ، عیشمارط ، کشم  کشخ ، بادس  ءزج ، کی  مادکره  زا  نیبجنکس  تیتلح ، ریشواج ، فاصرّم ،
. دینک لیم  هتخپ  هلیلبنش  اب  رتشیب  ای  رتمک  لاقثم  کی  دودح  زور  ره  دیزاسب و  صرق  دینک و  مرن  دیبوکب و  ار  اهوراد 

. تفرگ دیهاوخ  هجیتن  رتهب  دینک  لیم  زاین  رادقم  هب  میدرک  رکذ  البق  هک  یتمسق  يوراد 21  صرق  نیا  هارمه  رگا 
دیفـس قـبرخ  اـب  هارمه  هنگهنگ  ردوـپ  اـی  دـنکیم . یناـیاش  کـمک  نـینج  جارخا  هـب  هـنگهنگ  ردوـپ  مرگ   2 دودـح 1 - هنازور  فرـصم 

. تسا نینج  هدننکجراخ 
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. تسا ضیح  ردم  نآ  مرگ  ناسنا و 3  لتاق  نآ  مرگ  نینج و 30  طقسم  نانشا  مرگ  ات 15  هنازور  ندروخ 

نینج طقس  هجزرف 

هراشا

. دوشیم هدنز  ای  هدرم  نینج  عفد  ثعاب  هجزرف  نیا 
نویسارف  بادس ، زینوش ، احرقرقاع ، یسراف ، نانشا 

. دیزاسب هجزرف  واگ  هرهز  اب  دینک و  مرن  دیبوکب و  دیریگب و  يواسم  ار  اهوراد 

رگید هجزرف 

. دینک لامعتسا  هدرک  ریمخ  بآ  اب  دینک و  مرن  دیبوکب و  ار  ملک  هفوکش  نانشا و 

رگید هجزرف 

. دنکیم يریگولج  زین  يرادراب  زا  نینج ، طقس  رب  هوالع 
نویفرف  دیفس ، قبرخ  ریشواج ، فاصرم ،

. دیراذگب نادهز  رد  تجاح  عقوم  دیروآرد و  هجزرف  تروصب  واگ  هرهز  اب  دیریگب و  يواسم 

رگید هجزرف 

مرگ  کی  هدومحم  مرگ ،  3 نارطق ،
. دنرادرب هراپ  مشپ  هب  هتخیمآ و  مهرد 

رگید هجزرف 

، ریجنا دـیب  نغور  نویرزام ، مخت  دـنولرز ، روداشون ، جزیوم ، هایـس ، قبرخ  راـمحلاءاثق ، قشوا ، لـظنحلا ، محـش  نارطق ، اـثینطرع ، نانـشا ،
. فاصرم نیبجنکس ، ریشواج ،

. دینک لامعتسا  دیزاسب و  فایش )  ) هجزرف دینک و  جوزمم  نتخیب  نتفوک و  زا  سپ  واگ  هرهز  اب  اضعب  الک و  ار  اهوراد 
. دوشیم هدنز  نینج  لتق  ثعاب  رتشیب  تدم  هدرم و  نینج  جارخا  ثعاب  فان  ریز  واگ  نیگرس  دامض  دنیوگ 
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يدازون ناقری  ای  يدرز  نامرد  كدوک و  هب  هیلوا  یگدیسر 

قـشاق کی  دودح  رادقم  یتدـم  زا  سپ  دـنبای  شمارآ  ود  ره  ات  دیراپـسب  ردام  شوغآ  هب  زیمت  مرلو و  بآ  اب  وشتـسش  زا  سپ  ار  كدوک 
یمک نآ  اب  هارمه  رگا  دیناروخب . كدوک  هب  دینک و  فاص  دـینک و  لح  شوجبآ  یکبلعن  کی  رد  ار  نیبجنرت  يروخابرم  ات  يروخیاچ 
مخت يروخیاچ  قشاق  فصن  قوف  ياهوراد  رب  هوالع  زور  دـنچ  ات  دـشابیم  يدرز  راـچد  كدوک  رگا  تسا . رتهب  دـیهدب  همودـق  باـعل 
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نوخ ضیوعت  هب  يزاین  دیشاب  نئمطم  دیناروخب و  كدوک  هب  زور  لوط  رد  دوش ، راخب  یمین  ات  دیناشوجب  بآ  ناکتسا  کی  رد  ار  زینـشگ 
. درک دیهاوخن  ادیپ  یقطنم  ریغ  ياهراک  نیا  زا  رون و  پمال  يرتسب و  و 

74 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 

نآ تالاح  ناتسپ و 

هراشا

یگدعاق و تالاح  هیلک  هدـمآ ، دوجوب  ناتـسپ  رد  یباهتلا  مرو و  رگا  دومن . یـسررب  محر  تالاح  هب  هجوت  اب  دـیاب  ار  ناتـسپ  ياهيرامیب 
. دوش هتفرگ  رظن  رد  دیاب  محر  ياهيرامیب 

باصعا و قورع و  قیرط  زا  زین  محر  اب  رگید  فرط  زا  ناتـسپ  تسا . طابترا  رد  دبک  نوخ و  اب  اذـل  هدـش  قلخ  ریـش  نتخاس  يارب  ناتـسپ 
. تسا طبترم  ینومروه  تاحشرت 

ناتسپ یهدریش  ریش و 

. دراذگیم رثا  ریش  تیفیک  رب  دوش  داجیا  نوخ  رد  هک  یگدولآ  طلخ و  عون  ره  تسا . ملاس  زین  ریش  دشاب  ملاس  نوخ  هک  تبسن  ره  هب 
. تسا ریش  رد  نوخ  يارفص  طلخ  ذوفن  زا  ناشن  تسا  هزمدنت  یکبآ و  یمک  دراد و  لیامت  درز  گنر  هب  ریش  رگا 

. دراد دوخ  رد  يوادوس  طلخ  هدام  ظیلغ  هیامرپ و  ریش 
. تسا مغلب  طلخ  هناشن  دشاب  دیفس  یلیخ  نآ  گنر  شرت و  ریش  هزم  رگا 

. تسا جازم  یکشخ  نوخ و  یفیثک  هدنهدناشن  دیآیم  نوریب  دننام  خن  ياههتشر  تروص  هب  مک و  رایسب  ریش  رگا 
هک زین  ار  هناگراهچ  طالخا  لهـسم  میاهدرک و  رکذ  محر  ياهيرامیب  شخب  رد  ار  طوبرم  تالهـسم  تالاح  نیا  زا  کیره  نامرد  يارب 

هناگراهچ طالخا  عفد  يارب  صوصخم  ییاذغ  متسیس  اب  هارمه  یشکاخ  نیبجنرت و  ماع و  لهسم  میدومن . نایب  تسا  رثوم  هنیمز  نیمه  رد 
ریش و دایدزا  يارب  دوب  سرتسد  رد  هک  مادکره  ریز  ياهوراد  زا  يزاسکاپ  زا  سپ  تشذگ . ضیح  ندمآ  دنب  نامرد  رد 

75 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دیهد رارق  هدافتسا  دروم  نآ  تیفیک  ءاقترا 

، دوخن شآ  زینـشگ ، شآ  هنادهایـس ، دجنک ، سفرک ، هنایزار ، نابزواگ ، لگ  كرینپ ، ترذ ، لکاک  دیوش ، مخت  شاخـشخ ، مخت  همودـق ،
زغم وج ، بآ  نآ ، بآ  ردـنغچ و  دـننک ، لـیم  اتـشان  هدـش و  هتخپ  دوخن  وج و  اـب  هک  یـشآ  دـننک ، لـیم  اتـشان  هک  بآ  دوـخن  وـج ، شآ 

هدروخ هزبرخ  یبلاط و  کمرگ و  اب  هارمه  هک  زپبآ  ترذ  غرم ، یهام و  عاونا  واگ ، ریش  دنفسوگ ، ناتسپ  دنفسوگ و  تشوگ  دنفـسوگ ،
هدرک هبلغ  وا  رب  یمرگ  رگا  الثم  دینک . نییعت  لاح  نآ  رد  وا  یمرگ  يدرس و  هب  هجوت  اب  ار  هدریش  نز  ياذغ  يدرس  یمرگ و  نازیم  دوش .

. دنک فرصم  مرگ  ياهاذغ  هدرک  هبلغ  يدرس  رگا  کنخ و  ياهاذغ 

ریش يدایز  زا  يریگولج 

نکمم دروآیم و  راشف  اههنیـس  هب  ای  دوشیم و  ریزارـس  اهناتـسپ  زا  تسا و  رتشیب  كدوک  ياذغ  زا  هک  تسا  يدـح  هب  ریـش  شزیر  رگا 
. دومن مادقا  نآ  ندرک  مک  هب  تبسن  دیاب  ددرگ  هسبآ  هب  لیدبت  تسا 

. دهدیم شهاک  زین  ار  ریش  نازیم  دهد  شهاک  ار  تشپ  بآ  توهش و  هچنآ 
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. تسا يواسم  ازجا  بادس . مخت  جنبلا ، رذب  وهاک ، مخت 
. دینک لیم  مرگ  رابره 10  رصع  حبص و  هفرخ  بآ  اب  هدیبوک و  مرن  ار  اهوراد 

. دنلامب ناتسپ  رب  ار  لگ  نغور  ياهرقن و  گنس  رادرم  هلیلبنش و  بآ 

ناتسپ رد  ریش  ندش  تفس 

: زا دنترابع  دنربیم  نیب  زا  ار  هنیس  رد  دقعنم  ریش  هک  ییاهدامض 
 ... دوش و دامض  واگ  هرهز  اب  هک  ردنک  هکرس ، اب  امرخ  ملک ، گرب  دامض  يزیرجات ، گرب  دامض  عانعن ، دامض 

76 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ناتسپ رد  درد  مرو و 

. دینک دامض  ار  واگ  هرهز  نیبجنکس و  اب  القاب  درآ  ای  نیبجنکس  اب  القاب  درآ 
. دینک دامض  هدییاس و  ار  نایداب  هنوباب و  ای  دینک . دامض  مرو  هدرک و  ریمخ  هدییاس و  ار  بادس  سفرک و  هریز و  دشاب ، درس  مرو  رگا 

. دینک دامض  ار  هشفنب  نغور  ای  هکرس  هفرخ و  هریش  دشاب ، مرگ  مرو  رگا 
. دییامن دامض  هدرک  جوزمم  غرممخت  هدیفس  اب  هدیبوک  ار  تابن  هدییاس و  کشخ  زینشگ  وج ، درآ  القاب ، درآ 

. دندیفم زین  دجنک  لیلکا و  هنوباب و  ناتک و  مخت  تسا . دیفم  دوش  دامض  هدیبوک و  مهاب  ای  ییاهنت  هب  جنکاک  يزیرجات و 

ناتسپ رد  ریش  ندنام  زا  مرو 

. تسا هدنام  ناتسپ  رد  ریش  رگید  للع  هب  ای  تسا و  هدروخن  ار  ریش  كدوک  الثم 
. دییامن دامض  دینک و  ریمخ  دییاسب و  ار  هلیلبنش  مخت  یمتخ ، لگ  هشفنب ، لگ  هنوباب ، ناتک ، مخت 

. دشاب هدرک  تنوفع  ناتسپ  رد  ریش  رگا 
ریش اب  ار  نشیوآ  یمک  یمتخ و  لگ  زینشگ و  مخت  ورم و  مخت  ای  دینک  دامض  دجنک  نغور  القاب و  درآ  شرت و  ریمخ  اب  دیبوکب و  ار  زایپ 

. تسا بوخ  دشاب  هدش  هتخپ  عانعن  هکرس و  اب  هک  القاب  دامض  ناتسپ  مرو  عون  ره  يارب  دینک . دامض  مرو  يور  دیناشوجب و  واگ 

ناتسپ لمد 

. دومن عفد  هدرک و  مرن  لمد  هدنناسر  ياهوراد  اب  دیاب  ار  لمد 
. دینک دامض  لمد  يور  مهرم  تروص  هب  دوش ، راخب  ریش  ات  دیناشوجب  ریش  اب  ار  ناتک  مخت  زینشگ ، مخت  یمتخ و  لگ  ورم ، مخت 

. دینک دامض  دیبوکب و  ار  اهوراد  ربونص . غمص  ناتک ، مخت  زمرق ، هروب  رتوبک ، زوغلچ 
77 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ناتسپ مخز 

. دییوشب ار  مخز  لحم  زور  ره  زینشگ  مخت  یمتخ و  لگ  نشیوآ و  هدناشوج  بآ  اب 
. زج يروگنا 20  بارش  ءزج ، مین  ییاطخ  نیچراد  سران ، يوزام  ءزج ، کی  مادکره  زا  جاک  هویم  قامس ،

شتآ رب  هرابود  دینک و  فاص  دوش ، راخب  یمین  ات  دیناشوجب  میالم  هلعـش  يور  دـیزیرب و  بارـش  رد  ار  همه  دـینک و  بوکمین  ار  اهوراد 
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. دیرب راکب  اهمخز  ریاس  ناتسپ و  مخز  يارب  دینک و  يرادهگن  هشیش  رد  دیآ . ماوقب  ات  دیراذگب 

ناتسپ رد  تخس  مرو 

هـشیر ارثکا  دوش . یگدیـسر  نادهز  تیعـضو  هب  دیاب  هلـصافالب  دنرادن ، ییاراک  هدـننکمرن  ياهدامـض  دوریم و  یتخـس  هب  ور  مرو  رگا 
رد ار  نآ  ياههخسن  هک  نادهز  ياهيرامیب  نامرد  ياهوراد  صیخشت  ساسارب  ددرگ و  لاوئـس  اهدویرپ  تیعـضو  تساجنآ . رد  يرامیب 

. دیرب راکب  میدرک  رکذ  هطوبرم  ياهشخب 
میخدب ياههدغ  نامرد  دریذپیم ، تروص  يدنک  هب  دوبهب  ای  دـندرکن و  لح  ار  یلکـشم  اهوراد  تفر و  یتخـس  هب  ور  نانچمه  مرو  رگا 

هکلب تسا  یناطرس  هدش  هدهاشم  مرو  هک  تسین  نآ  ینعم  هب  وراد  نیا  ندرب  راکب  میدرک . رکذ  محر  ناطرـس  شخب  رد  هک  دیرب  راکب  ار 
مرو رگا  یهگناو  تسا ، هدـننکنامرد  تخـس  مرو  هدـغ و  عون  ره  يارب  ناطرـس  رب  هوالع  روکذـم  یناـمرد  شور  هک  تسا  لـیلد  نیا  هب 

ناطرس هب  ندش  لیدبت  هناتسآ  ات  اهمرو  زا  يرایـسب  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  میاهدز . ناشن  ود  ریت  کی  اب  ام  دشاب  مه  یناطرـس  روکذم 
ياهلولـس تروص  هب  هک  دننیـشنیم  بساـنم  یتـصرف  رظتنم  و  دـننامیم ، فقوتم  دـح  ناـمه  رد  يداـیز  دودـح  اـت  یلو  دـنوریم  شیپ 

زیوجت اـب  دـنهدیم و  اـهنآ  هب  دـیدج ) بط   ) یبرغ صـصخت  قوف  ناکـشزپ  بلغا  ار  تصرف  نیا  دـنیامن . زاـغآ  ار  دوخ  موجه  یناـطرس 
رثا رب  رگید  لاس  الثم 15  رامیب  تسا  رارق  رگا  دننکیم و  یناطرس  ياهمرو  هب  لیدبت  ار  تخـس  ياهمرو  یحارج ، ییایمیـش و  ياهوراد 

. دننکیم تحار  نتسیز  جنر  زا  ار  وا  یهاتوک  تدم  فرظ  یبرغ  ءابطا  دنک  توف  قوف  يرامیب 
78 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ار نآ  تحار  لایخ  اب  دـیزگرب و  ار  محر  ناطرـس  نامرد  هخـسن  ناوتیم  تخـس  ياهمرو  صوصخهب  ناتـسپ  ياهمرو  ناـمرد  يارب  سپ 
. دومن فرصم 

ناتسپ ندرک  تفس  ندرک و  کچوک 

هراشا

: دننک هدافتسا  ریز  دامپ  دامض و  زا  دنناوتیم  دشاب  الابرس  هدمآرب و  تخیرشوخ و  نانآ  ياههنیس  دنهاوخیم  هک  ینارتخد 

ناتسپ ندرک  کچوک  دامض 

ردنک رانا ، تسوپ  دروم ، گرب  قامس ، ایقاقا ، یسراف ، رانلگ 
دینک و دامض  جوزمم و  غرممخت  هدیفس  اب  دوش  مرن  دیهاوخیم  رگا  دینک . دامض  اههنیس  يور  بش  دنچ  دینک و  مرن  دیبوکب و  ار  اهوراد 

: دینک هدافتسا  مرک  تروص  هب  اهوراد  نامه  زا  اهزور 

ناتسپ ندرک  کچوک  مرک 

هراشا

همین هب  اهقرع  ات  دـیناشوجب  دـیدوب  لیام  هک  مادـکره  هنوپ  ای  عانعن  ای  نیتنـسفا  ای  دروم  گرب  ای  نشیوآ  ای  هزرم  قرع  اب  ار  اهوراد  ناـمه 
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ندش درس  لاح  رد  دیرادرب و  شتآ  زا  دنامب  نغور  طقف  ات  دیناشوجب  میالم  هلعش  يور  لسع  موم  دجنک و  نغور  اب  دینک و  فاص  دسرب 
. دیلامب اههنیس  يور  زور  ره  دوش . دقعنم  مهرم  تروص  هب  ات  دینز  مهرب  بترم 

رگید ياههخسن 

. مرگ سدع 20  مرگ ، ایقاقا 10  مرگ ، هتسش 10  ینمرا  لگ  مرگ ، علق 10  بادیفس  مرگ ، نارکوش 6  مرگ ،  3 شاخشخ ، تسوپ 
رارکت ار  راک  نیا  راب  هام 3  ره  دینکن و  زاب  تعاس  ات 24  دیدنبب و  دینک و  دامض  اههنیـس  يور  هدرک  ریمخ  هکرـس  اب  دیبوکب و  ار  اهوراد 

زور دنچ  زا  سپ  هک  دـش . دـهاوخ  شفنب  گنر  دـیلوت  ثعاب  وزام  زا  هدافتـسا  . ) دـییازفایب قوف  ياهوراد  هب  مه  ار  وزام  دـیناوتیم  دـینک .
.( ددرگیم فرطرب 

79 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دنیامن رارکت  زور  ره  دننک و  دامض  هدرک و  لح  واگ  نغور  رد  هدییاس و  ار  مرن  جاز 

. دوش دامض  مهاب  هکرس  وج و  درآ  هتخوس ، فدص 
. دننک دامض  حبص  ات  بش  ره  ار  یبرع  غمص  ایقاقا و 

هدیفس اب  فرصم  ماگنه  هتخپ و  هکرس  اب  ار  اهوراد  نامه  دنیامن ، دامض  هدرک  جوزمم  هکرس  اب  هدیبوک و  مرن  ار  ردنک  وزام و  یکطصم ،
. دننک دامض  غرممخت 

. دوشیم اهناتسپ  ندش  گرزب  عنام  دنیامن  رارکت  دننک و  دامض  اههنیس  يور  هدرک و  مرن  هدیبوک و  ار  جنبلا  رذب  رگا 
دامـض هدرک  یطاق  لسع  هدـش و  سیخ  نان  كایرت و  اب  ار  یلومعم  كاخ  ای  دـندنبب . اههنیـس  رب  هدرک  جوزمم  لسع  اب  ار  یلومعم  كاخ 

. دننک

ناتسپ ندرک  گرزب 

: دنرثوم ریز  ياههخسن  نارتخد  ناتسپ  ندرک  گرزب  يارب 
سفرک  مخت  ینساک ، مخت  هناد ، هایس  دیوش ، مخت  نابزواگ ، لگ  ناتک ، مخت  مغلش ، مخت  يرفعج ، مخت  - 1

کی زور  ره  هدرک  طولخم  رکـش  اب  توواق  دننام  هدیبوک و  ار  اهنآ  ای  دننک ، لیم  هدرک  مد  ياچ  دـننام  زور  ره  طولخم و  مهاب  ار  اهوراد 
. دننک لیم  ار  نآ  يروخاذغ  ات  يروخابرم  قشاق 

. دنیامن دامض  هدرک  لح  واگ  هرک  رد  هدیبوک و  مرن  ار  نایداب  لفلف و  راد  نیچراد و  ای  هخیلس  - 2
. تسا دیفم  زین  موم  نغور  اب  شلام  دنهد . شلام  ار  اههنیس  بش  ره  شیمواگ  ای  واگ  ای  غرم  هیپ  اب  - 3

ناتسپ كرت 

دامپ دوریم . راکب  ریـش  حـشرت  عورـش  ماگنه  يرادراب و  عقوم  صوصخهب  تسا . رادراب  ياهمناخ  مکـش  كرت  نامرد  دـننام  نآ  نامرد 
رادراب ياهمناخ  مکش  كرت  نامرد  رد  البق  هک  هباشم  ياههخسن  غرممخت و  هدیفس  اب  گنـس  رادرم  یمتخ و  لگ  هدناشوج  ینمرا و  لگ 

. دش هداد  حیضوت 
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دیدج بط  رب  يدقن 

هراشا

یتاقیقحت ياهوتیتسنا  هدرورپتسد  ناکـشزپ  ییایمیـش و  هتفرـشیپ  ياهوراد  اـپورا و  درواتـسد  دـیدج  بط  نداـهن  مدـق  اـب  شیپ ، اـهلاس 
: هک تفرگ  ندیشخرد  ناریا  هتخات  ملظ  هدیشچ و  متس  مدرم  ياهبلق  رد  دیما ، زا  ياهقراب  موب ، زرم و  نیا  لخاد  هب  یئاپورا 

، رتشیب هچره  یتمالـس  تفرگ و  دـهاوخ  افـش  راوهزجعم  هاوخریخ ، ناگناگیب  نیا  شخبافـش  تسد  هب  نامیاهیرامیب  راگدرورپ ، فطل  هب  »
«. دش دهاوخ  هدروآ  ناغمرا  هب  نامیا  رب  رتینالوط  هچره  ییاهرمع  رتملاس و  هچ  ره  یگدنز 

قرزرپ عاـتم  نـیا  دوـب . هدـمآ  رــس  هـب  اـهگرزبردام  اهگرزبردـپ و  ياـهتبابط  اـهماجح و  اهیــشابراطع و  اهیــشابمیکح و  هرود  رگید 
رایـسب تدـم  زا  سپ  اهنت  هک  دـیدرونرد  ار  ناهج - بط  دمآرـس  نیا  ناریا - ياهزرم  ياهبکبک ، هبدـبد و  وهایه و  ناـنچ  اـب  مسیلاـیرپما ،

. دروآربرس اهناکد  اههچوک و  اههناخ و  همه  زا  دومیپ و  تخات  هب  ار  نامنیمزرس  بجو  هب  بجو  یهاتوک 
یتشادهب یکـشزپ - نامزاس  کی  دوبن  رد  یکـشزپ و  نردم  تازیهجت  اهوراد و  هدننکهریخ  قرب  قرز و  تاغیلبت و  ناریح  خـسم و  مدرم ،

هب ناگمه  دـندرپس و  تاجن  هتـشرف  نیا  تسد  هب  ار  دوخ  حور  مسج و  دـندروآ و  هانپ  رگهزجعم  شخبافـش  تسد  نیا  يوس  هب  مجـسنم ،
: هک دندش  هدناسر  هطقن  نیا 

« تساپورا نآ  زا  طقف  نامرد ، بط و  »

ای یناسنا  عورشمان ، عورشم ، هک  یفلتخم  ياهرازبا  زا  هدافتسا  اب  دوخ و  يداصتقا  یسایس و  يرترب  طلـست و  اب  اپورا  هک  تشذگن  يرید  و 
ار دوخ  دیدج  بط  درب و  نیب  زا  ار  یلخاد  یکشزپ  لقتـسم  ياهنوناک  اهتکرح و  یمامت  دبلطیم ، ار  يرگید  ثحب  اهنآ  ندوب  یناسنا  ریغ 

داد و هرطیس  اج  همه  رد  یگداس ، هب 
81 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 

، اهـصرق هک  دوب  نینچ  نیا  و  درک . یفرعم  ناهج  رد  یکـشزپ  ملع  اـصوصخ  ملع و  عزاـنمالب  زاتـشیپ  اـهنت  اـهنت و  اـهنت و  ناونعهب  ار  دوخ 
دندش و اهنامرد  همه  ياکتا  هطقن  دوخ ، عیرـس  اسآهزجعم و  تاریثأت  اب  نوتروک و ...  ردـخم و  نکـسم و  گنراگنر  ياهلوپمآ  اهتبرش و 
دـنداد و لکـش  ار  نامرد  بط و  ساسا  هزیناکم ، ياهنامرد  ریاـس  اـهیپارتورتکلا و  اـهیپارتویزیف ، اـهیحارج ، نیون ؛ یناـمرد  ياهـشور 

بتکم یناـب  ناوـنع  هـب  اـپورا  و  تفاـی ، لوـحت  درکیم ، فـیرعت  اـپورا  هـک  هـچنآ  ساـسارب  یگدـنز ، گـنهرف  یتـح  هیذـغت و  گـنهرف 
دوـخ يوـس  هب  ار  ياهدروآداـب  تفگنه و  ياهدـمآرد  هار  نیا  زا  تفرگ و  تسد  هب  ار  تکرح  نـیا  یگدرکرـس  تیرـشب ، هدـنهدتاجن 

. درک تبث  دوخ  مان  هب  ار  ینامرد  تازایتما  یمامت  تخاس و  ریزارس 
: هک دجنگیمن - و  دیجنگیمن - زین  سکچیه  هشیدنا  رد  هتبلا 

هب ینخس  دناوتیم  رگم  درادرب !؟ اطخ  هب  یمدق  دناوتیم  رگم  هاگتسد ، مد و  کتـسد و  رتفد و  هاگـشناد و  وتیتسنا و  روتاربال و  همه  نیا  »
»!؟ دنار نابز  رب  هابتشا 

تیرشب هب  ار  تمالس  نامرد و  نشور  یعقاو و  هار  تامحز ، تاعلاطم و  تاقیقحت و  همه  نیا  يژولونکت و  ملع و  تفرشیپ  همه  نیا  اعطق 
-! دهدیم و  دادیم - ناشن 

هرهچ زا  باقن  تخاس و  ادیوه  ار  تسدرازه  رامعتـسا  نیا  راکبان  دـیلپ و  ياهتـسد  ناگمه ، راظتنا  زا  رتعیرـس  رایـسب  نامز  راب ...  نیا  اما 
هب مشچ  زگره  ییوگ  هک  تسا  هدرک  خـسم  ار  ماوـع  ناـنچ  برغ ، رامعتـسا  هک  دـنچره  دیـشکرب . خـیرات  هرهچ  رازه  ناکاّفـس  نیا  هاـیس 

. دش دنهاوخن  رادیب  شیوخ  رابنارگ  باوخ  زا  زگره  دوشگ و  دنهاوخن  اهتیعقاو 
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نیمأت و هار  ناونع  هب  اهنرق  هچنآ  هک  دـندیدیم  دـندرکیم و  هراظن  ار  یکـشزپ  هنوگبالقنا  تالوحت  هناراودـیما  ناگمه  هک  يراـگزور 
یکــشزپ ياههیــصوت  تاداـقتعا و  هـمه  رب  نـالطب  طـخ  دوـشیم و  مـالعا  هجوماـن  دودرم و  هراـبکی  هـب  دنتخانــشیم  تمالــس  ظــفح 

هب  ار  يرتاهبنارگ  رتشزرا و  اب  ياههفحت  یکشزپ ، دیدج  بتکم  گنهرف و  هک  دنتشاد  مشچ  دوشیم ، هدیشک  ناشناگتشذگ 
82 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 

وزرآ دیما و  همه  نآ  زا  زورما ، اما  دش . نیزگیاج  یناسآ  هب  دوب و  شخبتیاضر  اهيروآون ، رهاظ ، رد  هک  هتبلادص  و  دنک . میدـقت  نانآ 
دیدپ شخبافـش  تسد  نیا  دوخ  هک  ییاهیرامیب  نفعتم  بالجنم  رد  شیپ  زور  زا  شیب  زور ، ره  هک  ياهدزرامعتـسا  مدرم  يارب  قایتشا ، و 

زج يزیچ  هچ  یقرتم ، هتـساخون  بط  نیا  دولآهانگ  شحاف و  تاهابتـشا  رامـشیب  ناینابرق  يارب  دـنوشیم و  قرغ  دـنوریم و  ورف  هدروآ 
هک يرامیب  یبصع و  روجنر و  ناکدوک  دیدج و  لسن  يارب  و  تسا ؟ هدنام  ياجرب  یگدنز  زا  رفنت  يدرسلد و  زج  یگدروخرس و  سأی و 
هار يادتبا  رد  ار  يدیدج  يرامیب  یتبرش ، صرق و  ره  فرصم  اب  دنوشیم و  هجاوم  مومسم  یتعنص و  ياهوراد  اهـصرق و  هوبنا  اب  زور  ره 
بط للجم  هاگتسد  یتاغیلبت  ياهنوبیرت  زور ، ره  هکیلاحرد  تسا ؟ هدنام  یقاب  یناشخرد  روشرپ و  هدنیآ  هچ  دنوشیم ، رواتـسد  یگدنز 

اهیرامیب و نامرد  لرتنک و  رد  نانآ  نوزفازور  ياـهتیقفوم  دـیدج و  بط  ناـققحم  ریگمـشچ  ياهتفرـشیپ  زا  ناوارف  يوهاـیه  اـب  یئاـپورا 
شهاک هعماج ، تمالـس  رب  نردم  هیذغت  ییاپورا و  بط  هداعلا  قراخ  ریثأت  زا  دننزیم و  مد  برغ  یملع  لفاحم  زیگناتفگـش  تایفـشک 

هب ار  شیپ  زا  رتهتفرشیپ  یتازیهجت  دیدج و  ییوراد  هزات ، يزت  ون ، ياهدیا  زور  ره  دنیوگیم و  نخس  یمدآ  رمع  لوط  شیازفا  اهیرامیب و 
هب ناریا  دننام  ياهدزرامعتـسا  ياهروشک  زا  ار  یتفگنه  روآماسرـس و  ياههیامرـس  اههنیزه و  دنروآیم و  هنحـص  هب  هتینردم  ندمت و  مان 
زا يرثا  میرگنیم . دوخ  عامتجا  هب  دوخ و  نوماریپ  طیحم  هب  هچره  اهیزاسرهاظ ، نیا  مامت  اب  اـما  دـننکیم . ریزارـس  رگتراـغ  برغ  يوس 

جالعلا و بعـص  ياهیرامیب  شرتسگ  عویـش  تدـش  رب  زور  ره  میباییمن . هداـعلا  قراـخ  جـیاتن  همه  نآ  طاـشن و  روش و  دـیما و  همه  نآ 
. دوشیم هدوزفا  روآگرم  کلهم و 

زور ره  [ 13] دـنیرفآیم ياهزات  ریموگرم  دـیدج و  يرامیب  ینامرد ، كانرطخ  ياهـشور  ییایمیـش و  ياهوراد  یبناج  ضراوع  زور  ره 
ار نامنانطومه  هرهچ 

83 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 
ییاهیرامیب هب  التبم  نارامیب  زا  ولمم  اهناتسرامیب  مینیبیم . شیپ  زور  زا  رتهتـسخ  رتروجنر و  رتیبصع ، رتهدومخ ، رتتوترف ، رتراز ، درز و 

دادـیب نیئاپ ، رایـسب  نینـس  رد  ناطرـس  هتکـس و  زا  یـشان  ياـهریموگرم  دناهتـشادن ، دوجو  زگره  خـیرات  لوط  رد  لاـح  هب  اـت  هک  تسا 
، دیئوتامور تیرترآ  رگید ، یتلکسا  تاعیاض  اهزورترآ و  دننام  یبرغ - بط  رظن  زا  هتبلا  نامرد - لباق  ریغ  نمزم  ياهیرامیب  [ 14 .] دنکیم
اهیگدرـسفا و یـشراوگ ، ياهیرامیب  اهيژرلآ ، اـهتینیر ، اـهمسآ ، یـسفنت ، تالکـشم  نرگیم ، هلمج  زا  فلتخم  ياهدردرـس  سوپول ،

تفگ ناوتیم  تراسج  اب  هک  دـناهتفای  یعویـش  نانچنآ  تسا ، زجاع  لماک  روط  هب  اهنآ  نامرد  رد  یبرغ  بط  هک  رگید  يراـمیب  نارازه 
یـصاخ يرامیب  هک  یناسک  زا  يرایـسب  یتح  دنتـسه . اهیرامیب  نیا  زا  عون  نیدـنچ  ای  کی  هب  ـالتبم  ناـیناریا  قاـفتا  هب  بیرغ  تیرثکا  هک 

. دنتسه فعض و ...  یقمریب ، تلاسک ، یگدرسفا ، تیبصع ، یگتسخ ، راچد  يدوهشم  الماک  روطهب  دنرادن ،
ياهـشور اهوراد و  یبناج  ضراوع  و  کشزپ -! زرحم  تاهابتـشا  هن  یکـشزپ - زرحم  تاهابتـشا  لیلد  هب  زور  ره  هک  یناسک  دنناوارف  هچ 
ياهدـیما اب  هک  یناسک  دنرایـسب  هچ  و  دـنوریم ! ورف  یتسین  گرم و  ماـک  هب  بط ، نیا  روآمرـش  ياـهیناوتان  اـی  دـیدج و  بط  یناـمرد 

زا يدـیماان  سأی و  زج  ياهجیتن  چـیه  رخآ  رد  ناوت ، زا  جراخ  فازگ و  ياههنیزه  فـالتا  زا  سپ  دـنوریم و  کـشزپ  يوس  هب  یناوارف ،
! دننکیم هبرجت  زین  ار  يرتكانرطخ  رتدب و  ياهیرامیب  هکلب  دنباییمن ، بیصن  يدوبهب 

ياهشور  کشزپ و  زا  یشان  ياهیرامیب   ) کینژورتای ياهیرامیب  ثحب  زورما 
84 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 
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شیادیپ تلع  ینونک  ياهوراد  هک  دـنیوگیم  دوخ  تیثیح  زا  عافد  يارب  ناکـشزپ  تسا ، هدرک  اپ  هب  لاجنج  ناهج  رـساترس  رد  ینامرد )
! دنتسه اهیرامیب  نیا 

هب رفن  کی  رفن  ره 228  زا  شاهژیو ، ترهش  مامت  اب  اکیرمآ  نوتـسوب  ناتـسرامیب  رد  اهنت  هک  دنهدیم  ناشن  لاس 1974  یمسر  ياهرامآ 
هدش يرتسب  دارفا  زا  رفن  نویلیم   1 زا 5 / شیب  هنالاس  : » هک تسا  هدش  رکذ  عطقم  نامه  رد  زاب  و  تسا 15 ] هتخاب  ناج  وراد  فرصم  تلع 

ای دنوشیمن و  نامرد  هدش و  هداد  صیخشت  هک  يرایسب  دادعت  داد . تبسن  اهوراد  یبناج  ضراوع  هب  ناوتیم  ار  اکیرمآ  ياهناتسرامیب  رد 
[16 «.] دشاب رایسب  دیاب  دادعا  ماقرا و  اما  دز  سدح  تسین  نکمم  دنرادن  اهناتسرامیب  رد  ندش  يرتسب  هب  زاین 

هداتفابقع ياهروشک  رد  هعجاف  نیا  و  تسا 17 ] ییوراد  ضراوع  طقف  اکیرمآ ، رد  ریموگرم  تلع  نیمراهچ  هک  دوشیم  مالعا  نونکا 
. دهدیم صاصتخا  دوخ  هب  ار  يرتشیب  ناینابرق  تافلت و  یکشزپ ، ینامرد و  ياهسیورس  ندوب  رتفیعض  لیلد  هب  هعسوت  لاح  رد  ای  و 

. مینکیم هدهاشم  اهنآ  يارب  ار  ياهتخانشان  ای  هدش  هتخانش  تارطخ  ضراوع و  میهدیم . رارق  یسررب  دروم  هک  ار  اهوراد  زا  یهورگ  ره 
نیفروم و نیئوره و  كایرت ، نیداتعم  دادعت  دننکیم . دیدهت  ار  تیرـشب  ردخم ، داوم  دـننام  نکـسم ، روآباوخ و  شخبمارآ ، ياهوراد 

نیا ربارب  اههد  شخبمارآ ، نکسم و  روآباوخ  ياهوراد  هب  نیداتعم  دادعت  هکیلاحرد  دسریم  رفن  نویلیم  دنچ  هب  ناهج  رساترس  رد  ... 
داجیا یناـمرد  هجیتن  هنوگچـیه  دـنراد و  هدنـشک  یتح  یمـس و  رثا  اـهوراد ، عون  نیا  قاـفتا  هب  بیرق  تیرثکا  هکیلاـحرد  تسا . دادـعت 

! دننکیمن
85 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ياهیرتکاب رد  یجیردـت  تمواقم  زورب  ببـس  هکلب  دـننکیمن ، فرطرب  ار  اهتنوفع  اهنت  هن  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  یکیتویبیتنآ ، ياهوراد 
اهتیمومسم و ریظن  یکانتشحو  ضراوع  اهنآ  زا  یخرب  اهنت  هن  نآ ، رب  هوالع  دننکیم . دیلوت  زین  هیوناث  ياهتنوفع  یهاگ  یتح  هدش و  رـضم 

یعافد متسیس  تردق  شهاک  فعـض و  ینوخمک ،)  ) یمنآ زورب  ببـس  هکلب  دننکیم  داجیا  ییاونـش و ...  يدبک ، يویلک ، داح  ییاسران 
ياهیرامیب هب  تبـسن  دـننکیم ، نامرد  اهوراد  هنوگنیا  اب  ار  دوخ  ندـب  هداـس  ياـهتنوفع  هک  یناـسک  لـیلد  نیمه  هب  دـنوشیم . زین  ندـب 

. دنتسه رتفیعض  رتساسح و  یسوریو ، ینوفع و 
متـسیس ندروخ  مهرب  بجوم  عقاوم  رتشیب  رد  دـیدش ، یبناج  ضراوع  رب  هوالع  دوخ ، یعطقم  تقوم و  ریثأت  اب  اـهنت  ینومروه ، ياـهوراد 

. دنوشیم يرامیب  تفرشیپ  ثعاب  تدمزارد  رد  هدش و  ندب  ياهنومروه  یمیظنتدوخ 
دض دننام  یـصاصتخا  ياهوراد  ات  هتفرگ  نفونیماتـسا  نیرپسآ و  دننام  ياهداس  هداتفا و  اپ  شیپ  ياهوراد  زا  : » تفگ ناوتیم  یلک  روطهب 

دننکیم هدنشک  یهاگ  دیدش و  یبناج  ضراوع  داجیا  دارفا  زا  يرایسب  رد  اهینمیا و ...  دض  اهکیتویبیتنآ ، ياهقلح ، هس  ياهیگدرـسفا 
هدـشن ینیبشیپ  ینیلاب ، تاناحتما  رد  هن  ناروناج و  يور  شیاـمزآ  رد  هن  هجو ، چـیه  هب  كاـنرطخ  یبناـج  ضراوع  نیا  مظعا  شخب  هک 

. تسا
، دـیدج بط  تارظن  ءارآ و  رد  یتابثیب  دراد ، دوجو  ینامرد  ياهـشور  رد  هک  یتارطخ  اهوراد و  بذاک  تاریثأت  میخو و  راثآ  رب  هوالع 

ندوب یبسن   » هیجوت اب  اـهیتابثیب ، نیا  هکیلاـحرد  تسا . هتخاـس  مگردرـس  زین  ار  ناکـشزپ  یتح  هک  رگید  تالکـشم  رب  تسا  یلکـشم 
، دـیدج یکـشزپ  رذـگدوز  ریغتم و  تابثیب ، تایرظن  ءارآ و  نیا  دـسریم  رظن  هب  رتشیب  اما  دـنوشیم ، هداد  هولج  یقطنم  یعیبط و  ملع ،»
رب ار  هابتشا »  » مان ناوتیم  اهنت  هک  دشاب  بط  یعقاو  ياههار  تخانش  رد  یبرغ  یکشزپ  لفاحم  یملع  طلست  مدع  یمگردرـس و  زا  یـشان 

، شاهجیتن اهنت  اهنت و  هک  یتاهابتشا  هابتشا ، تشپ  هابتشا ، داهن . نآ 
86 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 

... ؛ یکشزپ لفاحم  رورغ  يزاتهکی و  ياپ  هب  تساهناسنا  یتمالس  ندش  ینابرق 
يوس هب  دیدج  ییاذغ  ياههمانرب  ییایمیش و  ياهوراد  نامایب  لیـس  نآ ، ساسارب  ددرگیم و  عادبا  ياهيروئت  دوشیم . رداص  ياهیرظن 
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ای دـنوشیم  ینابرق  هانگیب ، دارفا  زا  يرامـشیب  دادـعت  هکنآ  زا  سپ  ههد ، دـنچ  ای  لاس  دـنچ  هاـم ، دـنچ  زا  سپ  دروآیم و  موجه  مدرم 
تسا و یلبق  هیرظن  ندوب  هابتـشا  دـیؤم  دـیدج  تایفـشک  هک  دوشیم  مـالعا  یملع  لـفاحم  يوس  زا  دـنهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  یتمـالس 

تابثا رفن  دنچ  ناج  نتفرگ  اب  هنوگچ و  تقو ، هچ  دیدج ، هیرظن  ندوب  تسرد  ای  هابتـشا  لاح ، درک !! تعباتم  دیدج  هیرظن  زا  دـیاب  نونکا 
. تسین صخشم  دوش 

هک تسا  نآ  رتراب  فسأـت  تسا و  هتـشادن  هقباـس  خـیرات  زا  ياهحرب  چـیه  رد  ریخا ، ههد  دـنچ  رد  زج  يراـبفسا ، ینارحب و  عضو  نینچ 
دیدـپ نارحب  قمع  رگناشن  یگمه  هک  یعقاو » فرطیب و   » ياهرادومن اهرامآ و  یفنم  جـیاتن  هدـمآ و  راـب  هب  ياـهییاوسر  همه  مغریلع 

نیرتـهب و لـصاح ، جـیاتن  ییوـگ  هـک  دوـشیم  ماـجنا  ياهناحوبذـم  یبیرفرهاـظ  يزاـسرهاظ و  ناـنچنآ  دنایکــشزپ ، هعماـج  رد  هدـمآ 
ییوگ هک  دوشیم  نیقلت  ناکـشزپ  یتـح  مدرم و  هب  ناـنچ  دراد و  دوجو  نآ  زا  يرادروخرب  ناـکما  هک  تسا  یجیاـتن  نیرتزیمآتیقفوـم 

بـصنم بحاص  فورعم و  گرزب و  رایـسب  ژولوتامور  کی  هک  يروطهب  درادن . دوجو  دنیوگیم  نانآ  هچنآ  زج  يرگید  هار  چـیه  اقلطم 
ياهیرامیب ریاس  سوپول و  يرامیب  : » دـیوگب مامت  تراسج  اب  هک  دـهدیم  ار  هزاـجا  نیا  دوخ  هب  ینویزیولت ، هبحاـصم  کـی  رد  ناریا ، رد 

اهنوتروک و هلیـسوب  صخـشمان ، ياـهلاس  دـیاب  يراـمیب  نیا  هب  ـالتبم  ناراـمیب  دـنرادن و  ناـهج  رد  ياهدشهتخانـش  ناـمرد  چـیه  هباـشم ،
[18 «!!] دننک ارادم  دوخ  يرامیب  اب  دنهاکب و  دوخ  يرامیب  ضراوع  درد و  باهتلا ، زا  بسانم ، ياهنکسم 
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نکـسم و نوتروک ، ياهوراد  هب  ندروآ  هانپ  ار  رامیب  قلطم  هراچ  اهنت  ددـنبیم و  رامیب  يور  هب  ار  نامرد  ياههار  همه  مامت ، تحاـقواب  و 
هب رامیب  يارب  دوجوم ، يرامیب  دوخ  رب  هوالع  ار  يروآتشحو  كانرطخ و  رایـسب  ضراوع  بقاوع و  یگمه  هک  دـنکیم  یفرعم  ردـخم ،

نامردیب درد  ياهقیقد  دنچ  نیکـست  يارب  اهنت  دنکیم ، یـشوپمشچ  هدـش و  دـیماان  الماک  دوخ  نامرد  زا  هک  رامیب  دـنروآیم و  ناغمرا 
، روکذـم ياـهوراد  نوـچ  دـنکیم و  هدافتـسا  دزاـس  مارآ  ار  يو  ياهظحل  دـناوتب  هک  ییوراد  ره  زا  دزیوآیم و  يزیواتـسد  ره  هب  دوـخ ،

ناسنیدب دربیم و  هانپ  هباشم  ییاهوراد  هب  زین  اهنآ  راهم  يارب  راچان  هب  دننکیم ، داجیا  وا  ندـب  رد  زین  ار  يدـیدج  تالکـشم  اهیرامیب و 
 ...! گرم هظحل  ات  راولسلسم 

!!« تسا شخبافش  تسد  نیا  راوهزجعم  زیگناتفگش و  درواتسد  نیا ، «و 
، نیا تسا و  قوف  دروم  هباشم  ابیرقت  ای  اقیقد  اهنآ ، اب  دیدج  بط  درکلمع  دروخرب و  هوحن  هک  دراد  دوجو  يدایز  رایـسب  ياهیرامیب  هتبلا ،
هب اهنت  هکلب  دننکیمن  هعجارم  کشزپ  هب  نامرد  دیما  هب  رگید  نارامیب ، رثکا  هک  تسا  هتفای  طسب  هلئـسم  نیا  نانچنآ  تسین و  ریذـپراکنا 
زین ار  يرگید  هراـچ  اـقلطم  دـنوریم و  کـشزپ  يوس  هب  دوخ  يراـمیب  يرهاـظ  مئـالع  تقوم  لرتـنک  اـنایحا  فیفخت و  نیکـست و  دـیما 

. درادن دوجو  ییایمیش  ياهوراد  اب  ندرک  رس  يرامیب و  اب  ندرک  ارادم  زج  يرگید  هار  هک  دنرواب  نیا  رب  الماک  دنباییمن و 
، اهشخبمارآ لماش  ار  اهوراد  زا  یمیظع  رایسب  بلاغ  رسک  میرگنیم ، دوجوم  کیرنژ  ياهوراد  تسیل  هب  یتقو  هک  تساجنیا  بلاج  هتکن 

ریاس دنتـسه و  زین  روآدایتعا »  » اهنآ رتشیب  الومعم  هک  میباییم  تقوم  ياههدننکراهم  اتدـمع  اهدروآباوخ و  اههدـننکسحیب  اهنکـسم ،
دنهدیم و قوس  روکذم  ياهوراد  يوس  هب  رتشیب  ار  نارامیب  نامز  رورم  هب  هکلب  دنتـسین ، يرثوم  نادنچ  هدـننکنامرد  اهنت  هن  زین ، اهوراد 
هب دــناهدش  لیدــبت  شخبافــش ، تـسد  نـیا  تــکرب  نــمی  هــب  مدرم  تــقیقح  رد  دــننکیم . هتــسباو  دوــخ  هــب  شیپ  زا  شیب  ار  مدرم 

يدبا  ناگدننکفرصم  »
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زور ره  دنـشاب ، هتـشاد  يرتشیب  يوراد  هب  زاین  زور  ره  هک  اپورا ... » یکـشزپ  ياههدروارف  ریاس  ییایمیـش و  ياـهوراد  يارچ  نوچیب و  و 
رخآ ات  دنرخب و  وراد  دننک و  جرخ  لوپ  شیپ  زا  رتشیب  زور  ره  دنوش و  رامیب  شیپ  زا  رتشیب  زور  ره  دنشاب ، يرتجرخرپ  ياهنامرد  جاتحم 
هدوت مدرم و  قح  رد  یبرغ  مسیلایرپما  رامعتسا و  هک  تسا  یتیانج  نامه  قادصم  نیا  دنـشاب و  نینچ  دوخ ، يرامیب  رـسارس  هاتوک و  رمع 
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. دشابن رادفده »  » دناوتیمن دشابن ، هناضرغم »  » دناوتیمن اهنیا  مادکچیه  ام ، رظن  زا  و  تسا . هتشاد  اور  ناریا  دننام  ياهدزرامعتسا 
. یکشزپ تاهابتشا  طقف  هن  تسا  یکشزپ  تایانج  زا  تبحص  يرآ !

. تساهگنرین اهیزروضرغ و  زا  نتفگ  نامز  نونکا  اما  شـشخب ، لـباق  دنـضرغیب و  هک  ارچ  دنحالـصا  دـقن و  لـباق  یکـشزپ  تاهابتـشا 
زا تبحـص  تسا و  یتمالـس  تمعن  زا  مدرم  دوـلآضرغ  ندرک  مورحم  زا  تبحـص  تـسا . یملع  ياهتقرـس  اـهیرادربهالک و  زا  تـبحص 

روظنم هب  یگمه  هک  تسا  هدش  خیرات  لوط  رد  هقباسیب  یناسنا  عیاجف  زورب  هب  رجنم  هک  تسا  یکشزپ  هصرع  یگتـسیاش  نودب  بحاصت 
نیرتـمهم و زا  یکی  ناوـنع  هب  وراد »  » يـالاک زا  هدافتـسا  ییاـکیرمآ و  یئاـپورا - يزاـسوراد  ياهتکرـش  عـفن  هب  يداـصتقا  عفاـنم  بسک 

یبرغ يرادهیامرـس  هب  هدزرامعتـسا  فیعـض و  ياهروشک  اصوصخ  مدرم و  هدوت  ندرک  هتـسباو  يارب  دوجوم  تازاـیتما  نیرتکـیژتارتسا 
. دوشیم لامعا  برغ  يوس  هب  یناهج  ياههیامرس  بلج  فده  اب  تسا و 

اب یکـشزپ  لـفاحم  اـهنامزاس و  ینوناـق  حالطــصا  هـب  یــسایس و  هزراـبم  هلباـقم و  يزروضرغ ، نـیا  تاـبثا  رد  زین  اـم  لـیلد  نیتـسخن  و 
ینامرد تاسسوم  دیتاسا و  يوس  زا  يداصتقا  یملع و  تکرح  هنوگره  ندومن  بوکرس  ناریا و  لیـصا  بط  دننام  یئاهداهن  يریگلکش 

. تسا ناریا  دوخ  لخاد  رد  ناریا  بط 
طبریذ ریغ  طبر و  يذ  ياههاگتسد  يوس  زا  فلتخم  ياهراشف  تحت  هنایفخم و  دنروبجم  یناریا ، لیصا  بط  ینامرد و  هایگ  ياههسسوم 

یقلت  درگیپ  لباق  ینوناق و  ریغ  اهنآ  ياهتیلاعف  مامت  دنهد و  همادا  دوخ  ياهنامرد  تاقیقحت و  هب 
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اپورا و یتاقیقحت  تاسـسؤم  مان  هب  ناریا ، لیـصا  بط  ینامرد  ياههویـش  تاـیرظن و  میهاـفم ، زور  ره  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  دوشیم و 
. دننکیم اهنآ  بیصن  ار  يرامشیب  تازایتما  دنسریم و  تبث  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  اکیرمآ ،

زا يرایسب  نامرد  هب  قفوم  یناریا ، بط  تمدقرپ  شناد  زا  هدافتسا  اب  هک  دنراد  دوجو  ناریا  رساترس  رد  يرامشیب  نادنمشناد  ناکشزپ و 
نارامیب هب  رتدـمآراک  رتهنیزهمک و  رتنئمطم ، رتملاس ، رایـسب  ینامرد  ياهـشور  یفرعم  یبرغ و  بط  رظن  زا   ] نامرد لباق  ریغ  ياـهیرامیب 

، نوچ دنتسین و  شیب  راکاطخ  ینادایش  اهنیا  نامرد ، تشادهب و  ترازو  رظن  زا  اما  دناهتخاس . دوخ  بیصن  ار  يرایسب  تاراختفا  دناهدش و 
اب ار  دوخ  دناهدرکن و  ذخا  دنناریا - رد  اپورا  يرامعتسا  بط  هدنیامن  نیرتیلـصا  هک  یکـشزپ - ياهاگـشناد  زا  ار  دوخ  یکـشزپ  كردم 

زور ره  هکیلاحرد  دـنرادن و  رظنراهظا  یگتـسیاش  دنفرـص و  داوسیب »  » سپ دـناهدادن ، قیبطت  اپورا  ساـسا  هیاـپیب و  طـلغ و  ياـهرایعم 
ماک هب  ینامرد و ...  ياهـشور  ندوب  هابتـشا  ناکـشزپ و  زا  یخرب  یگتـسیاش  مدع  لیلد  هب  اهناتـسرامیب  رد  مدرم ، زا  يدایز  رایـسب  دادـعت 

وربور گرزب  تاماهتا  عاونا  اهتازاجم و  نیرتدـب  اب  دوش ، بکترم  ار  ییاـطخ  نیرتکچوک  ناراوگرزب ، نیا  زا  یکی  رگا  دـنوریم ، گرم 
یفرعم یندوشخبان  یهانگ  مرج و  ناشیا ، فرط  زا  ینامرد  ياههیـصوت  ای  گرزب و  نادنمـشناد  نیا  ندرک  رظنراهظا  یتح  دـش ، دـهاوخ 

، دـنوش ناـیب  یبرغ  لـفاحم  يوس  زا  داوسیب ، حالطـصا  هب  دارفا  نیا  تایفـشک  تاـیرظن و  نیمه  رگا  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  دوـشیم و 
راک روتـسد  رد  ار  اهنآ  نکمم ، نامز  نیرتهاـتوک  رد  نیلوئـسم ، دریذـپیم و  لزنم » یحو   » ناونع هب  ار  اـهنآ  ناـمرد ، تشادـهب و  ترازو 

!! دننکیم غالبا  هعماج  هب  هداد و  رارق  دوخ 
!؟ تسین درد »  » کی نیا  ایآ 

!؟ تسین هعجاف »  » کی نیا  ایآ 
ياههصرع نتـشاد  تسدب  رد  برغ  تیروحم  ظفح  روظنم  هب  ناریا  بط  نادنمـشناد  ریقحت  برغ و  زا  یقطنم  ریغ  ياهیرادـبناج  نیا  ایآ 

یکشزپ و
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!؟ تسین ییوراد  ياهرازاب 
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زا رامعتـسا  نارادمدرـس  همهاو  سرت و  رگناشن  یکـشزپ ، لقتـسم  ياهتکرح  ندومن  بوکرـس  دـیدج و  بط  هناـضرغم  ینمـشد  نیا  اـیآ 
!؟ تسین ناهج  رساترس  رد  لقتسم  لیصا و  ياهبط  ياهتیقفوم  یملع و  ییافوکش 

دراد دوجو  یتوافت  هچ  سپ  تسا ، هعماج  تمالـس  نیمأت  نارامیب و  نامرد  یلـصا ، فده  تسین و  راک  رد  یـضرغ  اعقاو  هچنانچ  هنرگو ،
!؟ اپورا بط  ای  دشاب  لقتسم  لیصا و  ياهبط  بیصن  فده  نیا  هب  ندیسر  هار و  نیا  رد  تیقفوم  هک 

دنمفده و ياهتکرح  هک  دهدیم  ناشن  ناریا  اصوصخ  ناهج ، رـساترس  رد  ریخا  ههد  دـنچ  ییوراد  ییاذـغ و  تالوحت  یـسررب  لاحرههب 
ياهرازاب قنور  رتشیب و  ياهدمآرد  بسک  فده  ياتـسار  رد  مدرم  ندرک  رترامیب  تهج  رد  هاوخانهاوخ  هک  دراد  دوجو  ياهدش  تیاده 

؛ دوریم شیپ  ییوراد  یکشزپ -
فورظ ندرک  نیزگیاج  صخـشم و  یملع و  لیلد  چیه  نودب  یـسم ، فورظ  دننام  ناریا  مدرم  یتنـس  فورظ  ندناوخ  یتشادـهب  ریغ  - 1

هدش رایـسب  ییاذـغ  ياهدوبمک  اهیرامیب و  زورب  هب  رجنم  نونکا  هک  یتشادـهب  فورظ  ناونع  هب  نآ  ياجهب  نولفت  و  یحور )  ) یموینیمولآ
[19 .] تسا

ینیزگیاج یگناخ و  ياهنغور  یناویح و  ياهیبرچ  اههرک  یناویح ، ياـهنغور  دـننام  ناریا  مدرم  یموب  ياـهنغور  ندـناوخ  ازيراـمیب  - 2
زرط هب  مومـسم و  ناشعاونا  همه  رد  یگمه و  هک  یهاـیگ و ...  ياـههرک  ییایمیـش ، داوم  هب  هدولآ  هتـشغآ و  یتعنـص و  یتاـبن  ياـهنغور 
 ... ناطرس و یتلکسا ، ياهیرامیب  یقورع ، یبلق - ياهیرامیب  اههتکس ، نوزفازور  عویـش  ببـس  دنایعیبط و  ریغ  ازيرامیب و  يروآتشحو 

[20 .] دناهدش
91 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 

یملع هیجوت  لیلد و  هنوگچـیه  نودـب  اهیرامیب  زا  يریگولج  رد  رثوم  لیـصا و  یناـمرد  ياهـشور  ینوناـق  میرحت  فیرحت و  هزراـبم ، - 3
 ... ینامردولاز و دصف ، تماجح ، اب  هزرابم  دننام  قثوم ،

، سپیچ هدش ، يدنبهتـسب  ياهاذغ  هویمبآ و  سابلاک ، سیـسوس و  دـننام  یملاسان  ازيرامیب و  یتعنـص  تالقنت  اهاذـغ و  ینیزگیاج  - 4
شحاف توافت  تسا  دـیفم  رایـسب  هک  ایوس  يایبول  اب  تسا و  يریگنغور  ياـههناخراک  فرـصمیب  هلاـفت  تقیقح  رد  هک   ] اـیوس کـفپ ،

. ملاس تالقنت  یعیبط و  ياهاذغ  ياج  هب  تشوگ و ...  غرم و  ياههراصع  دراد ،]
داوم رثـکا  رد  هدـنهدمعط و ...  هدـنهدتلاح ، هدـنهدگنر ، هدـنرادهگن ، ناونعهب : زاـجم )!(  حالطـصا  هب  ییایمیـش  داوم  زا  هدافتـسا  - 5

زا يرایسب  دنهاکیم و ...  ناسنا  يرکف  ياوق  یتسیز و  ناوت  زا  هدرک و  داجیا  ندب  يارب  ار  یتالکـشم  لاحرههب  یگمه  هک  مدرم  ییاذغ 
ندش رترامیب  تمس  هب  ار  هعماج  هک  دنتـسه  ییاهتکرح  زا  ییاههنومن  دنراد ، يرتینالوط  رتشیب و  ریـسفت  ثحب و  هب  زاین  هک  رگید  دراوم 

. تسا هداد  قوس  نامرد  وراد و  هب  ندش  رتدنمزاین  و 
ره هب  هک  ارچ  درادن ، زین  یتوافت  نادنچ  هتبلا  هک  دنا ، هنالهاج » ، » دنشابن هناضرغم »  » رگا ییاهتکرح ، نینچ  تفگ : ناوتیم  اهنت  لاحرههب ،

 ... یحور و یمسج و  ياهیرامیب  جاور  هعماج و  تمالس  نتفر  تسد  زا  زج  ياهجیتن  تروص 
. تفرگ دنهاوخ  رایسب  ياهیهام  دولآلگ ، بآ  نیا  زا  هک  تسا  ینایوجدوس  ماک  هب  راک  نایاپ  تشاد و  دنهاوخن 

92 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 
دـیما و زا  ییاـهقفا  هچنآ  یکـشزپ ، یلعف  هدـننکدیماان  راـبفسا و  تیعـضو  زیگنامغ و  خـلت و  ياـهتیعقاو  نـیا  یماـمت  زا  هتـشذگ و  اـما ،
یکـشزپ و ملع  تفرـشیپ  زج  یفدـه  هک  تسا  ینادـجواب  هاگآ و  وجتقیقح ، ناکـشزپ  دوجو  دـنارتسگیم . ناـمیور  شیپ  ار  ییانـشور 
، ینازیزع نینچ  دناهدولاین . اطخ  هب  ار  دوخ  ياهتـسد  هدادن و  رارق  دولآهانگ  ضرغم و  ياهتسد  هچیزاب  ار  دوخ  دـنرادن و  نارامیب  يافش 
رب ار  دوخ  ياهمـشچ  سپ  دوجوم ، یکـشزپ  دولآطبخ  ياضف  هدرب  ریـسا و  هن  دـنتقیقح  يایوج  نوچ  دـنا و  یقیقح » بط   » یقیقح ناثراو 

نامرد سدقم  رهوگ  بط و  یعقاو  ياههار  يوجتـسج  رد  هراومه  دندنبیمن و  دیدج  بط  روآفسأت  عیاقو  تاهابتـشا و  اهاطخ و  يور 
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. دوب دنهاوخ 
ار ناگمه  ریمـض  یهاگآ ،»  » سدقم دیـشروخ  هدـش و  هدوزفا  ردـقیلاع  نادنمـشناد  ناراوگرزب و  نیا  دادـعت  رب  زور ، ره  هک  میراد  مشچ 

. دوش رتهاتوک  رتهاتوک و  زور ، ره  زور و  ره  نارگتنایخ ، نادرخبان و  ياهتسد  دشخب و  ییانشور 
يوسوم  نامیا  دیس  سدنهم 

هامرهم 82
94 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ذخآم عبانم و 

یطخ  ياههتشونتسد 
دمحم نب  فسوی  فیلأت  یفسوی  بط 

یناسارخ  یلیقع  نیسح  دمحم  دیس  فیلأت  نیدابارق 
یناجرج  لیعامسا  فیلأت  یهاشمزراوخ  هریخذ 

نمؤم  دمحم  فیلأت  نمؤم  میکح  هفحت 
نایمیهاربا  میکح  رقاب و  دیس  میکح  داتسا  ياههخسن 

لضاف  رتکد  موحرم  فیلأت  اضرلا  بط 
یناسارخ  نیسح  دمحم  دیس  فیلأت  هیودالا  نزخم 

ینارتشا  دیواج  رتکد  فیلأت  ناریا  رد  یکشزپ  عماج  باتک 
یعناص  ردفص  رتکد  موحرم  فیلأت  افش  هخسن 

ثرادوس  رنورب - ناتسپ - نانز و  ياهیرامیب 
95 ص : ج6 ، افش ، کیپ  هعومجم 

افش کیپ  بتک  زا  ياهعومجم 
ینامردنوخ  - 1

یبلق  يزغم و  هتکس  - 2
یهایگ  ياهوراد  ضراوع  - 3

ناطرس  جالع  - 4
دبک ياهيرامیب  - 5

راردا يراجم  هیلک و  ياهیرامیب  - 6
لصافم  اهناوختسا و  ياهيرامیب  - 7

تسوپ  ياهيرامیب  جالع  ییابیز و  - 8
نانز  صاخ  ياهيرامیب  - 9

نادرم  صاخ  ياهيرامیب  - 10
[21] ءاعما هدعم و  ياهرامیب  - 11
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________________________________________

هدـش لامعا  راتـساریو  طسوت  روکذـم  ياهیقرواپ  هک  تسا  نآ  رگنایب  تسا  هدـمآ  اهیقرواپ  یخرب  راـنک  رد  هک  تمـالع )*( (. 1 [ ) 1]
. تسا

. دوشیم هتفگ  مکش  ریز  ياهوم  ندیئور  لحم  مکش و  ریز  تمسق  هب  راهز  (* 1 [ ) 2]
صیخشت هب  وراد  رادقم  تظلغ و  رییغت  دومن . هدافتـسا  بآ  ناکتـسا  رد 1  گنهراب  يروخابرم  قشاـق  هدـناشوج 1  زا  ناوتیم  (* 1 [ ) 3]

. تسا کشزپ 
. تسا یلومعم  رایخ  ربنچ و  رایخ  نیرایخ ، زا  روظنم  (* 2 [ ) 4]

هب هک  دوشیم  قـالطا  ياهچراـپ  اـی  مشپ  هب  بط  حالطـصا  رد  هدوب و  مشپ  اـی  كرک  زرپ ، ياـنعم  هب  تغل  رد  هجزرپ ) هجزرف ( (* 1 [ ) 5]
. دوشیم هتشاذگ  محر  هناهد  رب  هدش و  هتشغآ  اهوراد 

: تسا هدش  لیکشت  شخب  ود  زا  نز  یلسانت  هاگتسد  یجراخ  یعافد  متسیس  (* 1 [ ) 6]
. دوشیم داجیا  يراجم  نژاو و  طاخم  رد  دیفم  يرتکاب  یعون  هلیسو  هب  هک  ( 3 / 5 - 4 / 5 نییاپ (  PH( فلا

نژورتسا نومروه  ب )
دیئومرد ياهتسیک  (* 1 [ ) 7]

. دوشیم ادج  نآ  زا  نهآ  نتخادگ  ماگنه  هک  تسا  یمیر  دیدحلا : ثبخ  (* 1 [ ) 8]
تسا نیا  رب  كالم  امومع  دنکیم و  نییعت  زاسوراد  کشزپ  ار  وراد  تاعیام  ریاس  موم و  نغور ، رادقم  اههخسن ، هنوگنیا  رد  (* 1 [ ) 9]

. دروآرد مهرم  تروص  هب  ار  اهوراد  هک  تسا  يردقهب  موم  نغور و  رادقم  سپ  دیآرد  مهرم  تروص  هب  وراد  هک 
هدـش هداد  حرـش  لماک  روطهب  یتنـس  بط  رد  ینامردنوخ  مان  اب  هعومجم  نیمه  رگید  باتک  رد  ینامردولاز  شور  هفـسلف و  (. 2 [ ) 10]

. تسا
1388 ه.ش. مود ، پاچ : ناهفصا ، شهوژپ -  نوناک  دلج ، 12 افش ، کیپ  هعومجم  دمحم ، يوسوم ، [ 11]

دـنروآنایز و كانرطخ و  رایـسب  دازون  تمالـس  يارب  کشزپ ، زیوجت  اـب  یتح  دنـشاب  هک  تروص  ره  هب  ییایمیـش  ياـهوراد  (. 1 [ ) 12]
. دشاب ریثأتیب  نینج  رب  هک  درادن  دوجو  ییوراد  چیه  یلک  روطهب 

زا یکی  اکیرمآ  هک  تشاد  رظن  رد  دـیاب  و  تساـکیرمآ . رد  ریموگرم  تلع  نیمراـهچ  ییایمیـش  ياـهوراد  یبناـج  ضراوع  (. 1 [ ) 13]
. دراد رایتخا  رد  ار  ناهج  ینامرد  یتشادهب  ياهسیورس  نیرتهتفرشیپ  نیرتمظنم و 

زا ینعی  تسا  هتفای  شهاـک  لاـس  ناریا 10  رد  یبلق  سوتکراـفنا  نس  هتـشذگ ، لاـس  تدـم 10  رد  اهنت  یمـسر ؛ رامآ  قباطم  (. 1 [ ) 14]
21 عویش 89 / اب  یبلق  هتکس  ار  ناریا  رد  ریموگرم  رامآ  نیرتشیب  هک  يروط  هب  تسا  هدیـسر  یگلاس  نس 45  هب  یگلاس  نس 55  نیگنایم 

دیدج یکشزپ  یگتسیاش  مدع  ای  یفنم  شقن  هدنهدناشن  نیا  ایآ  دراد . يدعاصت  ریس  هلاسره  هک  دهدیم  لیکـشت  لاس 81 ) رد  دصرد (
!؟ تسین روآگرم  يرامیب  نیا  لرتنک  رد 

هحفص 23 يدنواخیش  رتکد  همجرت  چیلیا  ناویا  رتکد  یکشزپ ،» ماع  لتق  باتک « زا  لقن  هب  (. 1 [ ) 15]
هحفص 100 یناشاک  يوفطصم  لالج  رتکد  فیلأت  هسیاقم »...  ناریا و  یتنس  بط  رد  یسررب  باتک « زا  لقن  هب  (. 2 [ ) 16]

82 / 6 خروم 30 / يرسارس  رابخا  (. 3 [ ) 17]
دیدـج بط  هک  ییاهیرامیب  همه  ابیرقت  زورترآ و  دـیئوتامر ، تیرترآ  سوپول ، ریظنیب  ياهیرامیب  ناریا ، بط  رد  هکیلاـحرد  (. 1 [ ) 18]

. دننامرد لباق  یعیبط  رطخیب و  الماک  ییاههویش  اب  لماک و  روطهب  دنکیم ، یفرعم  نامرد  نودب  ار  اهنآ 

افش کیپ  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 394 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسین هدیشوپ  یتسیمیشویب  چیه  رب  رگید  نارادناج  ناسنا و  ندب  رد  موینیمولآ  نوی  یمس  تارثا  تارطخ و  زورما ، (. 1 [ ) 19]
تاقیقحت تسا . یکـشزپ  لفاحم  ياهثحب  نیرتغاد  زا  یکی  زورما  یناویح ، ياهنغور  دـماج و  عیاـم و  یتاـبن  ياـهنغور  ثحب  (. 2 [ ) 20]

ییاذغ و گنهرف  رییغت  ببـس  هک  دماج  ای  عیام  زا  معا  یتابن  ياهنغور  دیاوف  دروم  رد  ثحب  هک  دهدیم  ناشن  نادنمـشناد  زا  یخرب  ریخا 
ناکـشزپ و یتـح  هک  تسا  هدوـب  يراـجت  یتاـغیلبت - ینیرفآلاـجنج  عوـن  کـی  رتـشیب  تـسا ، هدـش  اـهنغور  عوـن  نـیا  هـب  مدرم  شیارگ 

. تسا هتفیرف  زین  ار  ناصصختم 
یتاغیلبت ياهبیرف  نیا  ینابرق  دوخ  دننکیم ، تیاعر  ار  دیدج  بط  هیذغت  لوصا  یتمالس ، بسک  دیما  دیاب  دوخ  هک  ناکـشزپ  زا  يرایـسب 
ياهنغور ینیزگیاج  یناویح و  ياهنغور  فذـح  میدـقتعم : اـم  هک  نیئاـپ  نینـس  رد  يزغم  یبلق و  ياههتکـس  ـالثم  هک  يروطهب  دـناهدش 

ار یلصفم  ثحب  يرگید  هلاقم  رد  دناشکیم . ماگنهبان  ياهگرم  ماک  هب  نیریاس  دننام  زین  ار  ناکشزپ  دوخ  تسا ، هدز  نماد  نآ  هب  یتابن ،
. میاهدروآ اهنآ  تارضم  یتابن و  ياهنغور  هرابرد 

1388 ه.ش. مود ، پاچ : ناهفصا ، شهوژپ -  نوناک  دلج ، 12 افش ، کیپ  هعومجم  دمحم ، يوسوم ، [ 21]

دلج 7

همانمیدقت

ناراگزور  نآ  داب  دای 
دوب تخر  ياورپان  هناورپ  ام  هتخوسلد 

. دوب هتخود  تیاخرکش  ياهبل  هب  اهمشچ  تسشنیم و  ناج  رب  تمالک 
. میدوب وت  قاتشم  ناج  هب  ام  يدیزرویم و  رهم  ام  هب  وت 

. دیلاپ اههژم  زا  نوخ  تگوس  رد  یتفر و  مارآ  يدمآ و  شوخرس 
دیقف ماما  هب  میدقت 

س)  ) ارهز كاپ  هلالس 
ریبک ینیمخ 

يوسوم  دمحم  دیس 
5 ص : ، 7 جتسرهف افش ، کیپ  هعومجم 

بلاطم تسرهف 

هحفص ناونع 

ایرد 1 بآ 
1 راددرگوگ )  ) یندعم بآ 

سونبآ 1
کبوچ 1 نانشا ، وبرذآ ،

نادرگباتفآ 1 تسرپباتفآ ، لگ  نویرذآ ،
کشرز 2 هشیر  سیراب ، ربنا  خیب  تسوپ  سیغرآ ،
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نابیس 2 نیمز ، رهز  سابور ، ناوراد ، هّرحلا ، هرجش  تخرد ، دازآ 
دروم 3 ياسآ ، سآ ،

سویسآ 3
ولابلآ 3

ّصاجا 3 ولآ ،
جلما 4 هلمآ ،

مشیربا 4 مسیربا ،
4 سیوکنت ) یگنرف  هب   ) وسار امرخ ، شوم  شرع ، نبا 

هیوچوه 4 اسلخ ، وبا 
یمور 4 لوساغ  سناق ، وبا 
یهوک 5 ورس  یعون  لهبا ،

جرتا 5
تشکنجنف 5 قلثا ،

هریجاک 5 نارفعز ، گنر  قنخ ، لگ  هشفاک ، لگ  صیرحا ،
هلچک 6 هلوچک ، یقاراذا ،

رخذا 6 حاقف  رخذا ،
کهیس 6 وقارا ،

جوج 6 كاوسم ، بوچ  كارا ،
ناوغرا 7 ناوجرا ،
شوگرخ 7 بنرا ،

رورعز 7 لیگزا ،
نوراسا 7

حاورالا 7 ظفاح  سودوخوطسا ،
جانپسا 7 جانافسا ، جانفسا ،

هدرمربا 8 جنفسا ،
بادیفس 8 جادیفسا ،

رقنقس 8 روقنقسا ،
شوم 9 زایپ  لیقسا ،

بورحم 9 رتشراخ ، راخرتشا ،
نانشا 9

کلاود 9 هنشا ،
میرم 9 فک  هشیاع ، فک  رفّصلا ، عباضا 

ناغاز 10 ياپ  یغایزاغ ، لالیرطا ،
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ایوب 10 نخان  سرخ ، نخان  نایرپ ، نخان  بیطلا ، رافظا 
نونجلا 10 ءاود  نومیتفا ،

هورم 10 شوگاراخ ، نیتنسفا ،
10 رام )  ) یعفا

هجنلفا 11
كایرت 11 نویفا ،

دارجلا 11 ةرجش  ایقاقا ،
مشچ 11 واگ  هنوباب  يواگ ، هنوباب  ناوحقا ،

6 ص : ، 7 جتسرهف افش ، کیپ  هعومجم 
کنخان 12 رصیق ، هایگ  کلملا ، لیلکا 

یهوک 12 لیلکا  لبجلا ، لیلکا 
کشرز 13 سیراب ، ربنا 

يرثمک 13 یبالگ ، دورما ،
هبنا 13

دنفسوگ 13 دننام  تاناویح  هدور  ءاعما ،
رابجنا 14

نادجنا 14
هرجنا 14

14 هکیاش ) تخرد  غمص   ) کهورکآ هدجنک ، تورزنا ،
یمور 15 هریز  یئاطخ ، نایداب  نوسینا ،

زاغ 15 یباغرم ، زوا ،
قشا 15 هشا ، قشوا ،

یهوک 15 نسوس  خیب  دوبک ،) نامسآ   ) یبوکنامسآ نسوس  خیب  اسریا ،
یهوکواگ 16 نزوگ ، لّیا ،

جنوباب 16 هنوباب ،
اوه 16 داب ،

دیفس 17 رگنک  دروآداب ،
بلقلا 17 حرفم  هیوبگنرداب ، هیوبجنرداب ،

رهزداف 17 رهزداپ ، رهزداب ،
ساطیق 17 رجح  هرهم ، رهز  یندعم ، رهزداب 

ناجمداب 17 ناجنداب ،
يرب 17 ناجنداب 

كزار 18 جنایزار ، هنایزار ، نایداب ،
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ییاطخ 18 نایداب 
لمحلا 18 ناسل  گنتراب ، گنهراب ،

يراکش 18 زاب  يزاب ، زاب ،
القاب 19

وگنلاب 19
هیماب 19

ربب 19
یطوط 19 اغبب ،

دارکالا 19 روخب 
میرم 20 روخب 
زرا 20 جنرب ،

يزاریش 20 ککرب 
شوگلیف 20 مدآ ، اباب  گرب 

کناباش 20 فونرب ،
نارداموب 21 فساجنرب ،

یلباک 21 گنرب 
سویفسا 21 وکنبب ، لوغپسا ، هزرفسا ، انوطق ، رذب 

ناتکرذب 21 كرزب ،
رابزب 21 هسابسب ،

فسوی 22 لگ  اولح ، لگ  سورخ ، جات  زورفاناتسب ،
هکم 22 لالخ  جایتسب ،

دسب 22
كراخ 22 امرخ ، هروغ  رسب ،

جیوافسب 22 جیافسب ،
23 ناسنا ) ناهد  بآ   ) قازب قاّصب ،

7 ص : ، 7 جتسرهف افش ، کیپ  هعومجم 
زایپ 23 لصب ،

یباغرم 24 طب ،
لیبشا 24 یهام ، سران  مخت  خراطب ،

زّقس 24 ارضخلا ، ۀبح  مطب ،
رتسا 24 لغب ،

هدام 25 واگ  رقب ،
هقرخ 25 ءاقمحلا ، ۀلقب 
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کشرت 25 قاس  شرت ، هلقب 
زرمدیفس 25 ینامی ، هلقب 

بلقلا 25 بح  مهفلا ، بح  ردالب ،
ناتسدرازه 25 لبلب 

یهوک 26 زایپ  زایپ ، هخلت  سوبلب ،
رولب 26

طولب 26
هلیلب 26 جلیلب ،

گنب 26 جنبلا ، رذب  جنب ،
قدنف 27 قدنب ،

جسفنب 27 هشفنب ،
هروب 28 قروب ،

نادیزوب 28
ناویح 28 ناسنا و  راردا  لوب ،

ناقهب 28 یهاش ، همشچ ، فلع  یتوا ، غالوب 
نمهب 29

دیب 29
تشخدیب 29
کشمدیب 29

شیب 30
یگناخ 30 غرممخت  ضیب ،

عراکا 30 دنفسوگ ، هچاپ 
ناشوایس 30 رپ 

یقایزاغ 30 یغالک ، هجنپ 
اکنارایپ 30

هاک 31 نبت ،
جورداب 31 یتبرش ، مخت 

گنروت 31 لواقرق ، ورذت ، جردت ،
كاخ 31 بارت ،

لحف 31 برت ،
دیفس 32 دبرت 

سمرت 32
نیبجنرت 32
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اندنگ 33 ثاّرک ، هرت ،
جزیمشت 33

یتخرد 33 بیس  حافت ،
امرخ 33 رمت ،
يدنه 34 رمت 

حاسمت 34
وکابنت 34
لابوت 34
توت 35
ایتوت 35

هنیرد 35 همودق ، يردوت ،
ریجنا 35 نیت ،

8 ص : ، 7 جتسرهف افش ، کیپ  هعومجم 
هابور 35 بلعث ،
هایگدیب 35 لیث ،

شیمواگ 36 شوماج ،
ریشواج 36

رینپ 36 نبج ،
راودج 36

وگیم 36 رحبلا ، دارج 
خلم 37 ربلا ، دارج 

نیعلا 37 ةرق  یبآ ، رگنک  بازیس ، یبآ ، كزیت  هرت  ءاملا ، ریجرج 
دیبربنع 37 هدعج ،

دغج 37
دیرفآ 37 تفج 

بلحط 37 گبلج ،
یسراف 38 رانلگ  رانلج ،

رتش 38 لمج ،
ناگچب 38 شآ  یبآ ، بسا  هضیب  رتسدیبدنج ،

انایطنج 38
ریعش 38 وج ،

ناکدرگ 39 ودرگ ، زوج ،
نویفالا 39 لدب  بح  لثام ، زوج  بح  ۀحّصلا ، هظفاح  هروتات ، لثاملا ، زوج 
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يدنه 39 زوج  اوبزوج ،
ياچ 39

ینیچ 40 بوچ 
رتعص 40 یعون  اشاح ،

نابلا 40 بح 
ناسلب 40 تخرد  مخت  ناسلب ، بح 

نسارلا 41 بح 
هجاوخ 41 لقن  هنمسلا ، بح 

ساویر 41 مخت  سابیرلا ، بح 
میرم 41 دنویپ  بلحملا ، بح 

رفولین 41 مخت  لینلا ، بح 
دوهج 41 گنس  دوهیلا ، رجح 

نهآ 42 دیدح ،
رگنک 42 فشرح ،

داشرلا 42 بح  فرح ،
دنپسا 42 دنفسا ، لمرح ،

کهوکهس 42 خلایس ، کساخ ، راخ  کسح ،
هبل 43 نسح  نابل ، یصح 

ضضح 43
هلیلبنش 43 هبلح ،

يدنه 43 ناجنروس  بیبلح ،
هژوگنا 43 هزوغنآ ، تیتلح ،

رخ 44 غالا ، رامح ،
ضاّمح 44

امامح 44
دوخن 44 صّمخ ،

انح 45
مقلع 45 لهج ، وبا  هناودنه  لظنح ،

راخ 45
یشکاخ 45

9 ص : ، 7 جتسرهف افش ، کیپ  هعومجم 
غالک 46 نان  كرینپ ، يزابخ ،

یگنرف 46 نان  دیفس ، نان  يراوحلا ، زبخ 
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هچغاب 46 خرس  ياهمرک  نیطارخ ،
هزبرخ 46
قبرخ 46
لدرخ 47

بونرخ 47
کچرک 47 ریجنا ، دیب  عورخ ،

وهاک 48 سخ ،
شاخشخ 48

هضیب 48 هیصخ ،
یمتخ 48 یمطخ ،

شافخ 49
هکرس 49 لخ ،

49 هلوم ) دیب  يرب و  دیب  کشمدیب و  لماش   ) فالخ
بابلج 49 ّرلخ ،

جنلخ 49 گنلخ ،
یطقآ 50 نامخ ،

هیام 50 ریمخ 
شیرس 50 یتنخ ،

وراد 50 ورسخ  ناجنلوخ ،
ءاثق 50 رایخ ،

گنلاب 50 رایخ  دثق ، گنرداب ، رایخ 
سولف 51 ربنشرایخ ،

ینیصراد 51 ینیچراد ،
ناعشیشراد 51

زارد 51 لفلف  لفلف ، راد 
یگناخ 52 غرم  سورخ و  جاجد ،

نزرا 52 نخد ،
52 هدنرپ )  ) جاّرد

هشپ 52 تخرد  نوراد ، رادرد ،
جنورد 52

هرهزرخ 52 یلفد ،
رانچ 53 بلد ،

یئارحص 53 نسوس  خیب  ثوبلد ،
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53 فورعم ) یهام   ) نیفلد
ناشوایس 53 نوخ  نیوخالا ، مد 
یباطخ 53 ریجنا  دیب  مخت  دند ،

53 هرشح )  ) حیرارذ
سوردنخ 54 تّرذ ،

الط 54 رز ، بهذ ،
گرگ 54 بئذ ،

يربونص 54 غمص  جنایتار ،
نسار 54

يرگج 54 هشیر  ساویر ، خیب  دنوار ،
لیتر 55 الیتر ،

هزات 55 يامرخ  بطر ،
رانا 55 نامر ،

نوتیز 55 نغور 
خرس 55 لگ  نغور 

حاویر 55 ساویر ، سابیر ،
10 ص : ، 7 جتسرهف افش ، کیپ  هعومجم 

اسریا 56 هشفنب ، هشیر 
یهوک 56 لبنس  هشیر 

دنویر 56
شش 56 هیر ،

جاز 56
ایرد 56 فک  رحبلا ، دبز 

دجربز 57
زیوم 57 بیبز ،

لیوط 57 دنوارز  دنوارز ،
هفاّرز 57

ارفصلا 57 قورع  هبوچدرز ،
58 فورعم ) هدنرپ   ) راس روزرز ،

یناتسکرت 58 ورس  بنرز ،
روفاک 58 قرع  دابنرز ،

خینرز 58
ناجزوج 59 زیرز ،
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نارفعز 59
لاقز 60 هتخالاغز ،

تفز 60
موقز 60
دّرمز 60

دازآ 60 نسوس  قبنز ،
روبنز 60

فرگنش 61 رفجنز -
لیبجنز 61

سم 61 گنز  راگنز ،
افوز 61

تاناویح 61 هرهز 
نوتیز 61

نومک 62 هریز ،
جذاس 62

ناتسپس 62
بادس 62

رانک 63 تخرد  گرب  ردس ،
سخرس 63

یئایرد 63 گنچرخ  یئایرد ، ناطرس 
يرهن 63 گنچرخ  يرهن ، ناطرس 

ورس 63
رعرع 64 یهوک ، ورس 

وتکسا 64 نیمز ،) کشم   ) دعس
هب 64 لجرفس ،

هدومحم 64 اینومقس ،
جنیبکس 65

تلس 65
رام 65 تسوپ  هّیح ، خلس 

ردنغچ 65 قلس ،
هخیلس 66

ینامیلس 66
قامس 66
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یناویح 66 نغور  نمس ،
یکم 66 ءانس 

لبنس 67
هبرگ 67 فلع  نایرلا ، و  بیطلا ، لبنس 

یمور 68 لبنس 
11 ص : ، 7 جتسرهف افش ، کیپ  هعومجم 

ریبغ 68 دجنس ،
ناجنروس 68

کهم 68 هشیر  نایبنیریش ، سوس ،
ربنسوس 68

دیفس 68 نسوس 
69 یتخرد )  ) بیس

ینیمزبیس 69
موث 69 ریس ،

هایگرهم 69 حافل ، كزیباش ،
هناداش 70 جنداش ،

ناحیر 70 مرپساهاش ،
هرتهاش 70

شیشح 70 بنق ، هنادهاش ،
دوش 71 دیوش ، تبش ،

تسپساویر 71 یقوقدنح ، یئارحص ، هجنوی  ردبش ،
کشکواگ 71 مربش ،

ینامی 72 بش 
محش 72

وله 72 خوخ ، ولاتفش ،
لقاقش 72

نامعن 72 قیاقش 
دزربط 73 رکشین ، هراصع  رّکس ، رکش ،

لاغیت 73 رکش 
مغلش 73
لیلش 73

سقب 74 داشمش ،
گنش 74
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نارکوش 74
هنادهایس 74 زینوش ،

هنمرد 75 حیش ،
تشخریش 75

یعارلا 75 كاوسم  جرطیش ،
هناوید 75 مدنگ  ملیش ،

نوباص 76
برقعلا 76 ۀشیشح  امویرماص ،

ربص 76
نشیوآ 76 رتعص ،

یبرع 76 غمص 
لدنص 76

77 جاک ) هویم   ) هزوغلچ جاک ، مخت  جاک ، ربونص ،
هغابروق 77 عدفض ،

ریشابط 77
تیثارط 77

نوخرت 78 نوخرط ،
امرخ 78 هفوکش  علط ،
ینمرا 79 لگ  ای  نیط 

دیفس 79 نیمسای  ناّیظ ،
یهوک 79 نوخرت  هشیر  احرقرقاع ،

سدع 79
ناسنا 80 تاناویح و  تسوپ  تاحشرت  قرع ،

لسع 80
12 ص : ، 7 جتسرهف افش ، کیپ  هعومجم 

بالبل 80 هقشع ،
کشجنگ 80 روفصع ،

درام 80 طولب ، هویم  صفع ،
81 هدنرپ )  ) باقع
مدژک 81 برقع ،

81 فورعم ) گنس   ) قیقع
ولاز 81 ولز ، قلع ،

زقس 81 تخرد  مطبلا ، کلع 
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باّنع 81
روگنا 81 بنع ،

هابور 82 روگنا  يزیرجات ، بلعثلا ، بنع 
ربنع 82

یشحو 82 زایپ  یتشد ، زایپ  لصنع ،
توبکنع 83

دوع 83
ناسلب 83 دوع 

تاناویح 83 مشچ  نویع ،
راغ 83

نوقیراغ 83
تلادخ 84 ثفاغ ،

هیلاغ 84
غالک 84 بارغ ،
مرصح 84 هروغ ،
وکوک 85 هتخاف ،

شوم 85 راف ،
رادرام 85 ناشنرازه ، ارشاف ،

بیلصلا 85 دوع  ایناواف ،
دنق 85 دیناف ،
نویسارف 85

بسا 86 سرف ،
کشمجنرف 86
هتسپ 86 قتسف ،

یهوک 86 سفرک  نویلاسارطف ،
دیفس 86 هایس و  لفلف 

هیوم 87 لفلف 
وف 88

هندوپ 88 جندوف ،
لفوف 88

هّوف 88
هزوریف 88

لیف 89
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چراق 89
له 89 راغص ، هلقاق 
له 89 رابک ، هلقاق 

رامحلا 89 ءاثق 
انامدرق 90

مطرق 90
نیطقی 90 ودک ، عرق ،

کخیم 90 لفنرق ،
ین 91 بصق ،

يدنواهن 91 ین  هریرذلا ، بصق 
91 نآ ) هایگ   ) رکشین رّکسلا ، بصق 

13 ص : ، 7 جتسرهف افش ، کیپ  هعومجم 
هبنپ 91 نطق ،
لد 91 بلق ،

یتشد 91 هناد  رانا  لقلق ،
یلق 92

میرکای 92 يرمق ،
يرباّنق 92

لیبنق 92
نویرک 93 قیقد ،)  ) ریغص نویروطنق 

ریبک 93 نویروطنق 
نب 93 هوهق ،

نغور 93 موم  یطوریق ،
نارداموب 94 یهوک ، فساجنرب  موصیق ،

ءابدنه 94 ینساک ،
روفاک 94

هدرپ 94 تشپ  کسورع  جنکاک ،
وهاک 95

شتآ 95 اب  هدرکنایرب  تشوگ  بابک ،
هبابک 95

رگج 95 دبک ،
ربک 95

تیربک 96
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جکیبک 96
ناتک 96

همسو 96 متک ،
نوگ 96 اریتک ،

رملا 97 عرق  خلت ، يودک 
هنادواگ 97 هنسرک ،

سفرک 97
ندگرک 97

یمور 97 هریز  هزیرهاش ، ایورک ،
بیبز 97 شمشک ،

ثوشک 98
میرم 98 فک 

گس 98 بلک ،
بنرک 98 ملک ،
ینابایب 98 ملک 
هولق 98 هیلک ،

مسمس 99 دجنک ،
ردنک 99

هشدنک 99 نازراک ، هشیر  شدنک ،
یبآ 100 رگنک 

رگنک 100 غمص  دز ، رگنک 
طسق 100 هنشوک ،

وکوک 101
مورلا 101 حابصم  رجحلا ، نرق  ابرهک ،

نزرا 101 سرواج ، سرواگ ،
افرط 101 زگ ،
نیبگنازگ 101

هرجنا 101 هنزگ ،
هربزک 102 زینشگ ،

یهوک 103 قایرت  هصّلخم ، یهوک ، زینشگ 
بالگ 103

14 ص : ، 7 جتسرهف افش ، کیپ  هعومجم 
هناتشگنا 103 لگ 
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رپلگ 103
يدوواد 103 لگ 

خرس 103 لگ 
رخّصلا 104 زازح  انح ، لگ  گنس ، لگ 

يریخ 104 یمازخ ، وببش ، لگ 
نابزواگلگ 104

رانا 104 لگ  رانلگ ،
نرتسن 104 لگ 

دنق 104 لگ  نیبگنلگ ،
هطنح 104 مدنگ ،

جاجزلا 105 ۀشیشح  هنیگبآ ، هایگ 
سالیگ 105

ندال 105
الال 105

ینامعن 105 هلال 
105 واگ ) ریش   ) نبل

نابز 105 ناسل ،
کشجنگ 105 نابز  ریفاصعلا ، ناسل 

يربرب 106 تبعل 
كال 106 کل ،

ایبول 106
نیریش 106 ماداب  زول ،

خلت 107 ماداب  ّرملا ، زول 
دیراورم 107 ؤلؤل ،

ومیل 107
هایگرام 107 نویله ، هبوچرام ،

نویرزام 107
ساملا 108[1] سام ،

ص14 7 ؛  جتسرهف افش ؛  کیپ  هعومجم 
ش 108

اثیمام 108
ناریمام 108
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کمس 108 ّمس  جرهز ، یهام  هرهزیهام ،
بلحم 108

تسا 109 تخرد  هریش  ّرم ،
گنس 109 رادرم 

رافلا 109 ناذا  شوجنزرم ، شوگنزرم ،
چرم 109 قرم ،

اشیشقرم 110
ورم 110

وهآ 110 هفان  کشم ، کسم ،
یتوکاک 110 عیشمارط ، کشم 

ولآدرز 110 شمشم ،
یمور 111 کلع  یکطصم ،

لقم 111
کمن 111 حلم ،
يدنه 111 حلم 

یترضح 111 لگ  گس ، زایپ  ناجنروم ،
زوم 112

نویدروقسا 112 ریسوم ،
داسجالا 112 ظفاح  یئایموم ،

لبجلا 112 بیبز  كزیوم ،
15 ص : ، 7 جتسرهف افش ، کیپ  هعومجم 

قبد 113 ایلاواک ، شمشک  یلسع ، كزیوم 
113 تسا ) یتخرد  غمص   ) هلئاس هعیم 

لیگران 113
ییایرد 113 لیگران 

جنران 114
ناینز 114 هاوخنان ،

سم 114 ساحن ،
سگرن 114
نیرسن 115

عانعن 115
هچروم 115 لمن ،

روداشون 115
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لین 115
کسملا 115 ۀشیشح  یبآ ، رفولین 

یکرت 116 ریگا  درز ، نسوس  جو ،
نامیلس 116 غرم  دهده ،

هسیره 116
یعاّرلا 116 یصع  كدنب ، رازه 

نیعبرا 116 عبرا و  اپرازه ،
یعار 116 لگ  ياچ ، فلع  نوقیرافوه ، مشچرازه ،

هلیله 117
درز 117 هلیله 
هایس 117 هلیله 

یلباک 117 هلیله 
نوربا 117 راهب ، هشیمه 

هناودنه 117
كدرز 117 جیوه ،

نیمسای 118
توقای 118

تسپسا 118 هجنوی ،
واگ 119 ریش 
غالا 119 ریش 

119 یلگنج ) ریش   ) دسا ریش 
شیمواگ 119 ریش 

شافخ 119 ریش 
كوخ 119 ریش 
نایدام 119 ریش 

دنفسوگ 119 شیم و  ریش 
رتش 120 ریش 

زب 120 ریش 
نانز 120 ریش 
وهآ 120 ریش 

رخروگ 120 ریش 
تسام 120

هدننکحالصا 121 حلصم ، - 1
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یفطم 121 هدننکمارآ ، - 2
هدنزپ 121 شخبلادتعا ، جضنم ، - 3

هدننکهتسب 121 دمجم ، - 4
حّتفم 121 هدننکزاب ، - 5

رّدخم 121 هدننکسحیب ، - 6
یلاج 122 هدننکكاپ ، - 7

16 ص : ، 7 جتسرهف افش ، کیپ  هعومجم 

یتنس بط  رد  نازوا  زا  یخرب 

. تسا گناد  ای 6  مرگ   2 دودح 4 / طاریق  اب 12  ربارب  مرد  - 1
. تسا گناد  مین  لداعم  ای  مرگ  مجنپکی  ابیرقت  اب  ربارب  طاریق  - 2

. تسا مرگ   0 ابیرقت 4 / مرد  مششکی  اب  ربارب  گناد  - 3
. تسا دوخن  ای 24  ریس  مهدزناشکی  ای  مرگ   4 اب 687 / ربارب  لاقثم  - 4

. تسا مرگ  ات 22  ابیرقت 21  لاقثم ،  4 اب 5 / ربارب  راتسا  - 5
. تسا مرگ  دودح 34  ای  لاقثم   7 ابیرقت 5 / هیقوا  - 6

. هیقوا ای 12  تسا  لاقثم  ابطا 90  دارم  بسح  رب  لطر  - 7
. تسا لاقثم  ای 16  مرگ  اب 75  ربارب  ریس  - 8
17 ص : ، 7 جتسرهف افش ، کیپ  هعومجم 

یلاعت همساب 

راتفگشیپ

هراشا

دبلاک رد  نوگانوگ  ياهجازم  رد  اهوراد  ریاس  اب  بیکرت  رد  ییاهنت و  هب  ینامرد  هایگ  یتنـس و  بط  رد  لوادتم  ياهوراد  ریاس  ناهایگ و 
رد شنیرفآ  ياناوت  تسد  هک  يدنمدوس  ددـعتم و  صاوخ  مغرب  اهوراد  تسا . هدوب  هجوت  دروم  هراومه  هک  دراد  نوگانوگ  تارثا  ناسنا 

. دشابیم تیمها  زئاح  قیقحت  ناقاتشم  يارب  اهنآ  ییاسانش  هک  تسا  یضراوع  ياراد  هدراذگ ، هعیدو  هب  اهنآ 
دروم رد  رتشیب  کنیا  هک  دزاسیم ، ردابتم  نهذـب  اهوراد  یفنم  تارثا  دروم  رد  ار  موهفم  نیرتکیدزن  هماع  تارواحم  رد  ضراوع »  » هملک
یتنـس یهایگ و  ياهوراد  ضراوع  یئایمیـش و  ياهوراد  ضراوع  نایم  يدایز  تواـفت  دـشابیم . حرطم  یئایمیـش  یئوراد  ياـههدروآرف 

یتمالس دشابیم و  نمزم  قیمع و  هدرتسگ ، رایسب  یئایمیـش  ياهوراد  ءوس  تاریثأت  تساهنآ . ریثأت  عون  نازیم و  هب  هتـسب  هک  دراد  دوجو 
یئایمیش ياهوراد  فرـصم  رب  رابجا  رب  هوالع  هک  دناهدش  هدهاشم  يدایز  نارامیب  دهدیم و  رارق  رطخ  ضرعم  رد  تدشهب  هاگ  ار  ناسنا 

یعون هب  نآ ، ینیکـست  ریثأت  هب  زاین  رطاخب  هکارچ  دنرادن ، نآ  كرت  يارب  زین  ياهراچ  دـنناشکیم ، یهابت  هب  ار  دوخ  مسج  هکنآ  نیع  رد 
. دنوشیم التبم  دایتعا 

لباق هدش  ینیبشیپ  هک  اه  حلصم »  » فرـصم اب  رادیاپان و  تدم و  هاتوک  دنـشاب ، ضراوع  ياراد  هچنانچ  دراوم  رثکا  رد  یهایگ  ياهوراد 
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تاحلصم و اهنآ و  فرصم  رادقم  نازیم و  هک  دنتسه  مومس  ءزج  یتنس  بط  رد  یئوراد  رصانع  ناهایگ و  زا  يدادعت  هتبلا  دنشابیم . عفر 
. تسا هدوب  هدافتسا  دروم  ییاسانش و  اهنآ  جالع 

تلوهـس اب  ناریا  یتنـس  یهایگ و  بط  هب  نادـنمقالع  ریاس  ءابطا و  نیققحم ، وراد و  ناگدنـشورف  اـت  تخادرپ  مهم  نیا  هب  رـضاح  باـتک 
هدرب  یپ  اهحلصم  صاوخ  هب  رتشیب 

18 ص : ، 7 جتسرهف افش ، کیپ  هعومجم 
يزیچ اهوراد  تارـضم  تخانـش  هک  دـننامهفب  یمومع  راکفا  هب  رگید  فرط  زا  دـنیامن و  یثنخ  رگید  ياهوراد  اـب  ار  اـهوراد  ضراوع  و 

زا هکنآ  لاح  دـننکیم ، نایب  ار  ياهدـشان  فشک  هلئـسم  نانآ  ایوگ  دـهدب ، ینامرد  هایگ  یتنـس و  بط  نیفلاخم  تسدـب  هناـهب  هک  تسین 
. تسا هدوب  یتنس  یهایگ و  ياهوراد  نوگانوگ  تالاح  ضراوع و  تارضم و  هب  اهنآ  هجوت  یتنس  بط  ياملع  تاراختفا 

، تسا یصاخ  جازم  ياراد  تعیبط  رد  یئیش  ره  نآ  زا  رتالاب  وراد و  ره  نینچمه  دراد ، یگتسب  دارفا  جازم  هب  اهوراد  ضراوع  هک  اجنآ  زا 
. دوش زاب  باتک  نیا  زا  رتهب  هدافتسا  يارب  هار  ات  میاهداد  رارق  یسررب  دروم  ار  اهجازم 

اهجازم ای  عئابط  تخانش 

هراشا

ضراوع و  » باـتک هب  دورو  زا  لـبق  نیارباـنب  دراد . یگتـسب  طـیحم  ناـسنا و  جازم  اـهوراد و  دوـخ  جازم  هب  اهحلـصم  اـهوراد و  فرـصم 
یـسررب هراشا  هب  ار  یتنـس  بط  تخانـش  ینابم  لوصا و  ات  میهدیم  حرـش  ار  یتنـس  بط  داـقتعا  دروم  فورعم و  جازم  راـهچ  اهحلـصم »

. میشاب هدرک 
هداس رکذ  هب  اجنیا  رد  اما  دنکیم ، ادیپ  ياهدیچیپ  تاجردنم  رگیدـکی  اب  طالخا  بیکرت  تبوطر و  یکـشخ و  اب  بیکرت  رد  ناسنا  جازم 

. میزادرپیم ناسنا  جازم 
: زا دنترابع  تیمها  بیترتب  اهجازم 

( نوخ  ) يومد جازم 
یمغلب  جازم 

( يدبک  ) يوارفص جازم 
( یبصع  ) یئادوس جازم 

( نوخ  ) يومد جازم  - 1

رپ و لماک و  ضبن  عیرس ، دنت و  جازميومد ، ياهناسنا  رد  نوخ  شدرگ 
19 ص : ، 7 جتسرهف افش ، کیپ  هعومجم 

دنراد و ناوارف  ياهتشا  تسا . مرگ  اهولهپ  اهتسد و  فک  تسا . نوخ  یگریت  یخرس و  يرپ و  ینوخ و  باهتلا  ياراد  تسوپ  ياهگر 
. تسا تحار  قیمع و  ناشباوخ 

مرگ جازم  يومد  جازم  دنوشیم . رـس  رد  ینیگنـس  یگنم و  راچد  گنرینوخ و  باهتلارپ و  مشچ  ياهگر  لادـتعا  زا  جورخ  تلاح  رد 
. تسا
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یمغلب جازم  - 2

. دناهتفگ زین  ياهمضاه  يوافنل و  ار  جازم  نیا 
قیمع و نیگنـس و  نانآ  باوخ  تسا . رتشیب  دارفا  نیا  نایم  رد  یلبنت  دـنک و  نانآ  تاکرح  مرن و  درـس و  یندـب  ياراد  جازم  نیا  نابحاص 

تسا یگدیرپ  یعون  اب  هارمه  دشاب  هزبس  هچ  هایس و  هچ  تسوپدیفس و  هچ  نانآ  تروص  گنر  تسا . هارمه  يدیقال  یعون  اب  ناشتاکرح 
لـصافم درد  ناهد و  بآ  یتدایز  نوخ و  راشف  لوزن  هاگ  یتسـس و  فعـض و  راچد  دـیامن  هبلغ  مغلب  دـنوش و  جراخ  لادـتعا  زا  هچناـنچ 

. تسا دبک  همضاه و  هاگتسد  رد  مغلب  بوسر  هناشن  نابز  يور  دیفس  راب  دنوشیم 
ییاهوراد مه و  اب  نیریـش  روش و  تابن و  ینیریـش و  لیبق  زا  ییاهزیچ  فرـصم  اب  هک  دوشیم  داجیا  عوهت  تلاح  هدعم  رد  مغلب  عمجت  رد 

. تسا درس  جازم  ود  زا  یکی  یمغلب  جازم  دنباییم . دوبهب  هریغ  لیبجنز و  عانعن و  دننام 

( يدبک  ) يوارفص جازم  - 3

. دنراد مشچ  يدیفس  يدرز  تروص و  گنر  يدرز  تسوپ ، یکشخ  یمرگ و  لیبق  زا  یمئالع  يوارفص  جازم  نابحاص 
هاتوک یباوخ  اهنآ  رثکا  تسا  نایامن  نانآ  يدنبناوختـسا  هرهچ و  طوطخ  دنتـسه . مکحم  تفـس و  یندـب  ياراد  اما  مادـنا  رغـال  ـالومعم 

. دشابیم رتعیرس  نانآ  ضبن  سفنت و  دنتسه و  ساسح  ریگتخس و  روما  رد  دنراد .
. تسادوس مغلب و  درس  ياهجازم  تسا . نوخ  ارفص و  نامه  مرگ  ياهجازم 

20 ص : ، 7 جتسرهف افش ، کیپ  هعومجم 
اهجازم رب  ریثأت  ثعاب  یکـشخ  يرتیلک و  روطب  دـنوشیم و  حرطم  رت  کشخ و  درـس و  مرگ و  تروصب  اهجازم  اهوراد  ریاس  دوجو  رد 

. دزاسیم زیامتم  رگیدکی  زا  ار  اهوراد  ءایشا ، دارفا و  دوخ  تاجرد  بسحرب  هک  هدوب 
: دیئامرف هجوت  لامجا  روطب  اهيدنبمیسقت  نیا  هب 

. درس ای  تسا  مرگ  ای  هجرد  راهچ  رد  جازم  ره 
. رت ای  دشاب  کشخ  دناوتیم  هجرد  راهچ  رد  درس  ای  تسا  مرگ  ای  هک  لاح  نیع  رد  جازم  ره 

يروهشم هایگ  هب  لاثم  يارب  تسا . راهچ  یکشخ  يرت و  روطنیمه  يدرس و  یمرگ و  هجرد  نیرتالاب  تسا و  رتمک  زا  عورـش  کی ، هجرد 
: مینکیم هراشا  کشرز  مانب 

ینعی هچ ؟ ینعی  تسا . درس  موس  رد  دناهدومرف : امکح  تسا ؟ ياهجرد  هچ  رد  يدرس  نیا  ایآ  تسا . درس  جازم  تیفیک و  ياراد  کشرز 
هب ییاهنت  هب  راـهچ  اـت  کـی  زا  هجرد  ره  دـسریمن . مراـهچ  هجرد  هب  يدرـس  ظاـحل  زا  یلو  تسا  رتدرـس  ود  کـی و  هجرد  زا  کـشرز 

. دوشیم میسقت  رتزیر  یتاجرد 

( یبصع  ) يوادوس جازم  - 4

. دنزیم يرتسکاخ  ای  یلین  هب  هک  گنر  یگدیرپ  یعون  اب  هارمه  تسوپ  یگریت 
نآ راثآ  ادوس و  هبلغ  رد  نابز  يور  یگریت  هرهچ و  ترودک  یگتفرگ و  دنزیم . یگریت  هب  داح  لحارم  رد  یبآ و  ای  یلین  مشچ  يدـیفس 

طیحم زا  رثأتم  رایـسب  یتالایخ و  یبصع و  ساسح ، يدارفا  تسا . ادوس  هبلغ  تامالع  زا  ییاهتـشایب  عوهت و  لـیبق  زا  یتـالاح  راردا و  رد 
. دنشابیم

بـسحرب هک  دوـشیم  ناوـنع  قوـف  هناـگراهچ  ياـهجازم  راـنک  رد  هک  دراد  دوـجو  کـشخ  جازم  رت و  جازم  ماـنب  رگید  جازم  هنوـگ  ود 
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زا ار  اهجازم  دراد  هک  یتاجرد 
21 ص : ، 7 جتسرهف افش ، کیپ  هعومجم 

. دزاسیم زیامتم  رگیدکی 
یتاجرد دراد ، یتاجرد  وا  یمغلب  جازم  هک  روطنامه  يرت  یکـشخ و  نیا  تسا و  رت  ای  کشخ  یمغلب  جازم  ياراد  یـصخش  لاـثم  ناونعب 

. دشاب رت  ای  کشخ  يوارفص  جازم  ياراد  یسک  تسا  نکمم  روطنیمه  دوشیم . لماش  ار 
ءابطا تازیوجت  رد  تسا و  قداص  ءایـشا  ریاس  اوه و  كاخ ، یگدنز ، طیحم  اهوراد ، دروم  رد  دش  رکذ  لاثم  ناونعب  هک  يدنبمیـسقت  نیا 

. میزادرپیم رتشیب  حیرشت  هب  لاح  تسا . هدرک  افیا  ار  یمهم  شقن  میدق 
: مینزیم لاثم  ار  کشرز  نامه 

ای موس  هجرد  طساوا  رد  رگید  یهایگ  تسا  نکمم  دـسرب . مراهچ  هجرد  هب  هدـنامن  يزیچ  ینعی  تسا  درـس  موس  هجرد  رخآ  رد  کشرز 
. دشاب درس  ای  مرگ  لوا  هجرد  لیاوا  رد  یئوراد  تسا  نکمم  روطنیمه  دشاب و  درس  نآ  لئاوا  رد 

يرت یکشخ و 

: مینزیم لاثم  ار  کشرز  مه  زاب 
. دسریم مراهچ  هجرد  ینعی  نآ  نیرتيوق  هب  عورش و  کی  زا  هک  دراد  هجرد  راهچ  مه  يرت  یکشخ و 

. دسرب مراهچ  هجرد  هب  هک  هدنامن  يزیچ  ینعی  تسا  کشخ  موس  رخآ  رد  کشرز 
: میئوگیم نیاربانب 

. هجرد نامه  رد  تسا  کشخ  موس و  رخآ  رد  تسا  درس  کشرز 
: رگید لاثم 

. لوا رد  تسا  کشخ  موس و  رد  تسا  مرگ  عبط  ياراد  لیبجنز  اما  موس  رد  تسا  مرگ  کشخ و  تیفیک  ياراد  هبوچدرز 
22 ص : ، 7 جتسرهف افش ، کیپ  هعومجم 

: میهدیم ناشن  ار  یعیبط  رصانع  یجازم  تیفیک  رادومن  نیا  رد 
کی ره  هاگیاج  دینکیم  هدـهاشم  رادومن  رد  ار  لیبجنز  هک  روطنامه  دراد ، ار  دوخ  صاخ  هاگیاج  ریز  رادومن  رد  لاثم  ناونع  هب  لیبجنز 

. دینک صخشم  دیناوتیم  زین  ار  یعیبط  رصانع  زا 
23 ص : ، 7 جتسرهف افش ، کیپ  هعومجم 

جازم یگدنز ، لحم  جازم  تسا ، تیمها  زئاح  رایـسب  رامیب  تالاح  همه  نیب  لداعت  داجیا  اهوراد و  تیعـضو  نییعت  يارب  اهجازم  تخانش 
لاـعف نهذ  رد  رگید  دراوم  وراد و  زیوـجت  ماـگنه  رگید  یـضراع  ياـهجازم  لوـصف و  جازم  یبـصع ، تـالاح  زا  لـصاح  جازم  ییاذـغ ،

زا تسا  سرتسد  رد  هک  ییوراد  رگا  لاح  دوشیم . یهتنم  رامیب  جالع  هب  هک  دنکیم  میسرت  ینیگنایم  ای  دنیآرب  کی  یناریا  بط  کشزپ 
ات حیـضوت  نیا  ددرگیم . داجیا  مزال  لداعت  دـش و  دـهاوخ  فرطرب  لکـشم  نیا  تاحلـصم  ملع  هجوت  اب  دراد  یلکـشم  یجازم  رظن  هطقن 

. دسریم رظن  هب  یفاک  ناگدنناوخ  راکفا  ریونت  يارب  اجنیا 
يوسوم  دمحم  دیس 

1 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 
یلاعتهمسب
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«[ ا ] »

ایرد بآ 

ندیماشآ نآ  حلـصم  راردا و  شزوس  ءاعما و  مخز  و  حجـس 2 ] تعیبط و  سبح  ثعاب  هدعم و  رـضم  برج ، هّکح و  دلوم  نوخ و  دسفم 
نآ رد  هک  هدادوب  وج  قیوس  ای  رادباعل و  داوم  ماداب و  نغور  اب  ینمرا  لگ  یبرع و  غمـص  بوطرم و  هیذغا  یهام و  غرم و  تشوگ  بآ 

. نآ زا  دعب  ندیماشآ  ندرک و  فاص  نآ و  رد  سالا  بح  بونرخ و  نتخادنا  ندیماشآ و  ددرگ . فاص  سپس  دوش و  لح 

( راددرگوگ  ) یندعم بآ 

. تسا نآ  ریطقت  ای  ندناشوج  نآ  حلصم  ءاعما و  یئانیب و  هدننکفیعضت  تسا . کشخ  مرگ و 

سونبآ

. تسا لسع  یبرع و  غمص  نآ  حلصم  هدعم و  رـضم  دناهتفگ . کشخ  مود  رخآ  رد  مرگ و  موس  لوا  رد  یـضعب  مود و  رد  کشخ  مرگ و 
. تسا رانک  بوچ  فرصم  رد  نآ  هباشم 

کبوچ نانشا ، وبرذآ ،

. تسا هدنشک  نآ  زا  شیب  لاقثم و  کی  نآ  فرصم  رادقم  رثکا  دح  موس . رد  کشخ  مرگ و 

نادرگباتفآ تسرپباتفآ ، لگ  نویرذآ ،

لاحط يارب  نیبجنکس و  نآ  حلصم  رضم و  نآ  دایز  فرصم  مرگ  ياهجازم  يارب  دناهتفگ . مود  رد  یضعب  موس و  لوا  رد  کشخ  مرگ و 
رد صوصخب  رضم 

2 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 
. تسا نیبجنکس  لسع و  و  [ 3] دیناف نآ  حلصم  مرگ و  ياهجازم 

کشرز هشیر  سیراب ، ربنا  خیب  تسوپ  سیغرآ ،

هتخپ لاقثم و  نآ 2  ییوراد  فرصم  رادقم  تسا . لسع  نآ  حلصم  رـضم و  هفرـس  هب  نایالتبم  يارب  تسا . مود  رد  کشخ  لوا و  رد  مرگ 
. تسا مرد  یس  ات  نآ 

نابیس نیمز ، رهز  سابور ، ناوراد ، هّرحلا ، هرجش  تخرد ، دازآ 

مرگ و موس  لوا  رد  تسا . رادهشوخ  خلت و  گنردرز و  رورعز و  هیبش  نآ  هویم 
3 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

يور هدرپ  داجیا  سفن و  یگنت  يوارفص و  یق  یشغ و  ثعاب  هاگ  هدعم و  رـضم  دناهتفگ . کشخ  مود  رد  یـضعب  کشخ و  لوا  رخآ  رد 
. تسا رانا  بیس و  هدش و  هدیشود  هزات  ریش  ندروخ  ندرک و  یق  نآ  جالع  هک  تسا  تکاله  ثعاب  نآ  دایز  فرصم  مشچ و 
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دروم ياسآ ، سآ ،

یباوخیب نآ  ندییوب  رـضم و  ماکز ، مرگ و  دردرـس  يارب  دشابیم . ضباق  هدـننککشخ و  یکاخ  رـصنع  ياراد  تسا و  يوقلا  بکرم 4 ]
. تسا هزات  هشفنب  لگ  نسوس و  نآ  حلصم  دروآیم .

سویسآ 5]

. تسا کشخ  مرگ و  مود ، رد  نآ  گنس  کشخ و  مرگ و  موس ، رد  نآ  هرهز 
.( دناهتفگ سویسآ  حلم  ای  هرهز  ار  نآ  کمن  )

. تسا مرد  مین  ات  گناد  کی  نآ  فرصم  رادقم  تسا  یبرع  غمص  نآ  حلصم  هک  دوشیم  حجس  يرامیب  ثعاب  نآ  دایز  فرصم 

ولابلآ

ءوس راجنهان و  طالخا  داجیا  هدعم و  يدرس  ثعاب  نآ  دایز  ندروخ  تسا . رت  درس و  نآ  هدیسر  لوا و  رخآ  رد  کشخ  درس و  نآ  سران 
. دوشیم همضاه 

صاجا ولآ ،

(. نآ هدیسر   ) مود رد  رت  درس و 
4 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

(. شوخیم  ) نآ رخآ  رد  رت  مود و  طسو  رد  درس 
نآ حلصم  رضم و  غامد  يارب  تسا . رضم  دنق  ضرم  يارب  کشخ  يولآ  تسا . رتمرگ  یبرع  غمص  زا  دراد و  مان  یـسراف  غمـص  نآ  غمص 

. تسا لسعلا  ءام  ردنک و  یکطصم و  نآ  حلصم  ناجازمدرس  يارب  دنق و  لگ 

جلما هلمآ ،

. تسا درس  کشخ و  عومجم  رد  مود و  رد  کشخ  لوا و  رد  درس  نآ  هدرورپ  هریش  تسا . موس  لوا  رد  کشخ  مود و  رد  درس 

مشیربا مسیربا ،

. دناهتسناد لدتعم  يرت  یکشخ و  یمرگ و  رد  ار  نآ  یضعب  لوا و  رد  کشخ  مرگ و 

( سیوکنت یگنرف  هب   ) وسار امرخ ، شوم  شرع ، نبا 

. تسا نآ  نتخپ  دجنک  نغور  رد  نآ  حلصم  رضم و  ءاشحا  يارب  ینساک و  شرت و  رانا  هکرس و  نآ  حلصم  رضم و  ناجازممرگ  يارب 

هیوچوه اسلخ ، وبا 

. تسا مهرد  نآ 2  تبرش  رادقم  تسودک  نغور  هشفنب و  نغور  نآ  حلصم  دروآ  دردرس  هچنانچ  مود . لوا  رد  تسا  کشخ  مرگ و 

یمور لوساغ  سناق 6 ،] وبا 
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زا یشان  لاهسا  عطاق  درس  بآ  رد  نتسشن  درس و  بآ  ندروخ  تسا و  لسع  نآ  حلصم  ءاشحا و  رضم  تسا  کشخ  مرگ و  موس ، لوا  رد 
. تسا نآ 

5 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

یهوک ورس  یعون  لهبا ،

نینج و طّقـسم  راح و  رگج  رـضم  تسا . لسع  نآ  حلـصم  قلح و  هدعم و  رـضم  تسا . هتفگ  موس  رد  سونیلاج  مود و  رد  کشخ  مرگ و 
رد تسا . هخیلـس  نآ ، لـثم  رّـسلا و  زوج  نآ  نزوـب  نآ  هباـشم  تسا . مرد  ات 3  نآ  كاروخ  رادـقم  تساـمامح . ناـجنلوخ و  نآ  حلـصم 

. تسا ینیچراد  نآ  هباشم  فیطلت 

جرتا

. دـناهتفگ زین  مود  رد  مرگ  یـضعب  مود و  رد  کـشخ  لوا و  رد  مرگ  نآ  درز  تسوپ  تسا . گـنلاب  نآ  ریبک  عون  جـنرت و  نآ  ریغـص  عون 
رد یضعب  موس و  رد  کشخ  درس و  تسا  شرت  هچنآ  مود و  رد  رت  درس و  دشابیم  نیریـش  تسا و  نآ  درز  تسوپ  ریز  رد  هکنآ  تشوگ 

. تسا کشخ  مرگ و  مود  رخآ  رد  نآ  هفوکش  تسا . فالتخا  املع  نایم  رما  نیا  رد  دنیوگ و  رت  درس و  لوا 
. تسا مرد  ات 5  نآ  فرصم  رادقم  دشابیم و  هشفنب  لسع و  نآ  حلصم  مرگ و  ياهجازم  رد  غامد  رگج و  رضم 

تشکنجنف قلثا ،

حلصم روآدردرس و  هیلک و  رضم  دناهتسناد . کشخ  لوا  رد  درـس و  مود  رد  یـضعب  کشخ و  موس  رد  یـضعب  مود و  رد  کشخ  مرگ و 
. تسا لاقثم  کی  نآ  كاروخ  رادقم  دوش . فرصم  یبرع  غمص  اب  تسا  رتهب  الوصا  تسا و  یبرع  غمص  نآ 

هریجاک نارفعز ، گنر  قنخ ، لگ  هشفاک ، لگ  صیرحا ،

. دشابیم کشخ  لوا  رد  مرگ و  مود  رد  نآ  یناتسب  عون  یلو  تسا  کشخ  مود  رد  مرگ و  موس  رد 
نآ  كاروخ  رادقم  تسا  لسع  نآ  حلصم  هدعم و  دسفم  لاحط و  رضم  روآدردرس و 

6 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 
. دشابیم لاقثم  کی 

هلچک هلوچک ، یقاراذا ،

. تسا کشخ  موس  رد  مرگ و  موس  رخآ  رد 
هزات ریـش  اب  ندرک  یق  وبشوخ و  هیودا  رکـش و  نآ  حلـصم  تسا . روآگرم  هدنـشک و  نآ  لاقثم  کـی  نهذ و  هدـننک  شّوشم  رکـسم و 

گناد ات 2  گناد  کی  زا  نآ  كاروخ  رادـقم  تسا . ماداب  نغور  اب  هارمه  اهباعل  همـسو و  اب  ماداـب  نغور  تاـجاب و  دیفـسا  هدیـشود و 
. تسا

رخذا حاقف 7 ] رخذا ،

افش کیپ  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 419 

http://www.ghaemiyeh.com


. دراد فرصم  رتشیب  نآ  حاقف )  ) هفوکش دناهتفگ . زین  موس  مود و  رد  کشخ  مرگ و 
لاقثم و کی  اـت   0 زا 5 / نآ  كاروخ  رادـقم  تسا . لدنـص  رفولین و  قرع  بالگ و  نآ  حلـصم  روآدردرـس و  ناـجازممرگ و  هیلک  رـضم 

. تسا هریرذلا  بصق  نآ  هفوکش  هباشم  طسق و  نسار و  نآ  هباشم 

کهیس وقارا ،

. تسا ینیریش  هب  جوزمم  هکرس  نآ  حلصم  هک  دوشیم  یحیر  جنلوق  ثعاب  خافن و 

جوج كاوسم ، بوچ  كارا ،

. تساریتک نآ  حلصم  حجس و  ثعاب  نآ  تبرش  دناهتسناد . کشخ  مود  رخآ  رد  مرگ و  لوا  رد  یضعب  کشخ و  موس  رد  مرگ و  مود  رد 
. تسا مرد  ات 3  نآ  مخت  لطر و  مین  ات  نآ  هتخپ  زا  كاروخ  رادقم 

7 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

ناوغرا ناوجرا ،

. تسا مامن  بانع و  گرب  نآ  حلصم  روآیق و  تسا . لادتعا  هب  لیام  مرگ 

شوگرخ بنرا ،

مرگ و بآ  راخب  هب  نتخپ  تسام و  شوخیم و  رانا  هکرـس و  ینـساک و  نآ  حلـصم  رـضم و  ناجازممرگ  يارب  مود . رد  رت  موس و  رد  مرگ 
. تسا نغور  اب  ندروخ  دیوش و 

رورعز لیگزا ،

. دشابیم رکش  نویسنا و  نآ  حلـصم  تسا . جنلوق  دجوم  رـضم و  هیلک  يارب  دناهتـسناد . رت  یـضعب  لوا و  رد  کشخ  موس و  رخآ  رد  درس 
. تسا لاقثم  نآ 12  كاروخ  رادقم 

نوراسا

رادـقم جزیوـم و  نآ  حلـصم  هـیر و  ّرـضم  دـناهتفگ . کـشخ  مود  رد  مرگ و  موـس ، رد  یـضعب  کـشخ و  مرگ و  مود  رخآ  رد  نآ  عاوـنا 
فـصن ناجنلوخ و  نآ  نزو  فصن  ای  تسا  لیبجنز  ای  جو  نآ  نزوب  نآ  هباشم  تسا . لسعلا  ءاـم  اـب  لاـقثم  ات 3  لاقثم  کـی  نآ  كاروخ 

. تسا جو  نآ  نزو 

حاورالا ظفاح  سودوخوطسا ،

یضعب تسا  یبرع  غمص  اریتک و  نآ  حلصم  رضم و  شش  يارب  تسا . نیبجنکـس  نآ  حلـصم  مرگ و  ياهجازم  ناجازم و  يوارفـص  رـضم 
. تسا مرد  ات 5  مرد  نآ 2  فرصم  رادقم  دناهتسناد . ومیل  تبرش  یضعب  نیبجنکس و  ار  نآ  یلک  حلصم 

. دناهتفگ مود  رد  یضعب  لوا و  هجرد  رد  کشخ  مرگ و 
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جانپسا جانافسا ، جانفسا ،

. تسا لدتعم  یمرگ  يدرس و  رد  دناهتفگ  یضعب  رت و  درس و  لوا  رخآ  رد 
8 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

هراصع زا  كاروخ  رادقم  تسا . هماک 8 ] بآ  لفلف و  نیچراد و  هزات و  واگ  هرک  ای  ماداب  نغور  اب  نآ  نتخپ  ناجازمدرس  يارب  نآ  حلصم 
. تسا لاقثم  ات 2  نآ 

هدرمربا جنفسا ،

. تسا ساویر  ای  هروغبآ  نآ  حلصم  ءاشحا و  رضم  مود . رد  کشخ  لوا و  رد  مرگ 

بادیفس جادیفسا ،

يرادراب و ضیح و  عنام  قاّنخ و  ثعاب  نآ  ندیماشآ  دناهتفگ . موس  رد  کشخ  مود و  رد  درس  یـضعب  مود و  رد  کشخ  موس و  رد  درس 
هتخپ و ریجنا  لسع و  اب  هنایزار  نویـسنا و  سفرک و  مخت  هتخپ  ندـیماشآ  ندرک و  یق  نآ  حلـصم  تسا . هدنـشک  نآ  مرد  کی  زا  رتداـیز 

. تسا لسعلا 9 ] ءام  اب  هارمه  روآراردا  ياهوراد  نیتنسفا و  هراصع  نآ  زا  دعب  لسعلا و  ءام  اب  اینومقس  مرد  مراهچ  کی 

رقنقس روقنقسا ،

کـشخ موس و  رد  مرگ  نآ  دوس  کمن  دـناهتفگ و  لوا  رد  یـضعب  مود و  رد  رت  مرگ و  دوشیم . دیـص  لین  يایرد  زا  حاسمت و  هچب  هیبش 
سدع وهاک و  دایز  فرـصم  نآ  حلـصم  هاب و  جیهم  تدـشب  نآ  دوس  کمن  ریغ  تسا . لسع  نآ  حلـصم  رـضم و  رـس  يارب  تسا  لوا  رد 

. تسا جازم  بسح  هب  لاقثم  ات 3  کی  زا  نآ  كاروخ  رادقم  تسا .
9 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

شوم زایپ  لیقسا ،

رـضم یگتفرگ و  ثعاب  ناجازممرگ و  رـضم  یفاضا . تبوطر  اـب  هارمه  دـناهتفگ  کـشخ  زین  موس  رد  مود و  رد  کـشخ  موس و  رد  مرگ 
یمس و نآ  عاونا  زا  یـضعب  تابن و  دنق و  نآ  حلـصم  ءاعما و  عّطقم  حّرقم و  عّوهت و  ثعاب  روآدردرـس و  امامح و  نآ  حلـصم  باصعا و 

. تسا شوم  هدنشک  تسا . مرد  ات 2  نآ  كاروخ  رادقم  تسا . هدنشک 

بورحم رتشراخ ، راخرتشا ،

ساویر هروغ و  تبرش  نآ  حلصم  تسا . هتسناد  کشخ  مرگ و  مود  رد  ع )  ) حیسم ترـضح  هک  هدش  لقن  تسا و  کشخ  مرگ و  موس  رد 
. تسا

نانشا

رضم تسا . هشفنب  نغور  ودک و  مخت  زغم  نآ  حلصم  دوشیم و  نادند  داسف  ثعاب  نآ  رب  تموادم  مود . رخآ  رد  کشخ  موس و  رد  مرگ 
. تسا لسع  نآ  حلصم  هناثم و 
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کلاود هنشا ،

. دراد دچیپیم  نآ  رودب  هک  یهایگ  هب  یگتسب  نآ  صاوخ  تسا . ضباق  يدرس و  یمرگ و  رد  لدتعم 

میرم فک  هشیاع ، فک  رفّصلا ، عباضا 

طولب و دروم و  مخت  نآ  حلصم  راردا و  يراجم  رضم  نینج و  طّقسم  دناهتفگ . مود  رد  کشخ  یـضعب  موس و  رد  کشخ  مود و  رد  مرگ 
. تسا لاقثم  ات 2  نآ  كاروخ  رادقم  تسا . یبرع  غمص  نآ  حلصم  بلق و  رضم  نیبجنکس و  نآ  حلصم  رضم و  ناجازممرگ  يارب 

10 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

ناغاز ياپ  یغایزاغ 10 ،] لالیرطا ،

. تساریتک نآ  حلصم  هیلک و  رضم  نیبجنکس و  نآ  حلصم  مرگ و  دبک  رضم  موس . رد  تسا  کشخ  مرگ و 

ایوب نخان  سرخ ، نخان  نایرپ ، نخان  بیطلا ، رافظا 

. تسا کشخ  مرگ و  مود  رد 

نونجلا ءاود  نومیتفا ،

يارب دـناهتفگ . مود  رد  کـشخ  یــضعب  لوا و  رخآ  رد  کـشخ  موـس و  رد  مرگ  یــضعب  سونیلاـج و  لوـق  زا  موـس  رد  کـشخ  مرگ و 
نارفعز و نآ  حلـصم  دوشیم و  ناوارف  شطع  یـشغ و  تالـضع و  یتخـس  ثعاب  رـضم و  ناجازم  مرگ  ناناوج و  يوارفـص و  ياهجازم 

. تساریتک یبرع و  غمص  نآ  حلصم  هک  دناهتسناد  رضم  هیر  يارب  یضعب  تسا و  ماداب  نغور  اب  نآ  ندرک  برچ  اریتک و 

هورم شوگاراخ ، نیتنسفا ،

هدـعم مف  فعـض  ثعاـب  نآ  داـیز  فرـصم  دـناهتفگ . مراـهچ  رد  کـشخ  مود و  لوا  رد  مرگ  یـضعب  موس و  رد  کـشخ  لوا و  رد  مرگ 
. تسا نآ  لاثما  رانا و  تبرش  ناجازممرگ  رد  یکطصم و  نویسنا و  ناجازمدرس  رد  نآ  حلصم  ففجم و  روآدردرس و  دوشیم و 

( رام  ) یعفا

مود و رد  موس و  رد  نآ  طسوتم  عون  تسا و  تیاهن  رد  کشخ  مرگ و 
11 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

. تسا کشخ  مرگ و  مراهچ  رد  نآ  یناتسهوک 

هجنلفا

ات 2 نآ  كاروخ  رادـقم  تسا  نوتیز  نغور  نآ  حلـصم  قاّنخ و  یگتفرگ و  ثروم  روآدردرـس و  ضباق . توق  اب  کشخ  لوا و  رد  مرگ 
. لاقثم

كایرت نویفا ،
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. دناهتـسناد يوقلا  بکرم  ار  نآ  یـضعب  دناهتفگ و  کشخ  مرگ و  ات  تیاهن  رد  کشخ  درـس و  زا  دناهدرک . فالتخا  املع  نآ  تعیبط  رد 
مهف و لیلقت  راسخر و  يدرز  ندـب و  يرغـال  قد و  زازک و  يراـمیب  زاـسهنیمز  حور و  كاردا و  سح و  يرهاـظ و  ینطاـب و  ياوق  رـضم 
بلق و هقئاذ و  هماش و  هعماس و  هرـصاب و  هوق  فعـض  ندش و  ناساره  فئاخ و  يزیچ  كدنا  اب  هودنا و  مغ و  یقلخجـک و  يرکفجـک و 
زا نآ  یحور  ضراوع  هدـش و  ییوگغورد  ثعاب  تسا . هریغ  راردا و  یگنت  جـنلوق و  خـفن و  ثعاب  هاب و  هناـثم و  هیلک و  هدـعم و  دـبک و 

. تسا بسانم  ياهوراد  اب  نآ  كرت  نآ  حلصم  دوشیم . زاغآ  اجنیمه 

دارجلا ةرجش  ایقاقا ،

ماداب نغور  نآ  حلصم  هدش و  هّدس 11 ] ثعاب  تسا . مود  رد  کشخ  درس و  نآ  هتـسش  لوا و  رد  کشخ  لوا و  رد  درـس  نآ  هتـسش  ریغ 
. تسا

مشچ واگ  هنوباب  يواگ ، هنوباب  ناوحقا ،

هدعم و رضم  نیبجنکس و  رفولین و  نآ  حلصم  رس و  هدننک  نیگنس  روآدردرـس و  نآ  دایز  فرـصم  تسا . کشخ  مود  رد  مرگ و  موس  رد 
نویسنا و هشفنب و  نآ  حلصم 

12 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 
. تسا لاقثم  ات 2  نآ  فرصم  رادقم  نیبجنکس و 

کنخان رصیق ، هایگ  کلملا ، لیلکا 

. مرد ات 20  نآ  هراصع  لاقثم و  ات 2  نآ  كاروخ  رادقم  تسا . زیوم  ریجنا و  لسع و  نآ  حلصم  تسا و  رضم  نآ  ندیماشآ 
. دناهتسناد يوقلا  بکرم  یضعب  لوا و  رد  کشخ  مرگ و  انیس  نبا  لوق  زا 

یهوک لیلکا  لبجلا ، لیلکا 

. مسیتامور سرقن و  جلاعم  هب  فورعم  کشخ و  مرگ و  موس  رد 
. تسا مرد  ات 3  نآ  كاروخ  رادقم  نیبجنکس . نآ  حلصم  رضم و  ناجازممرگ  يارب 

13 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

کشرز سیراب ، ربنا 

ياهجازم رد  هچنانچ  لفنرق و  نآ  حلـصم  تسا . خـفن  یجنلوق و  نارامیب  يوادوس و  یمغلب و  جازم  رـضم  مود . ای  موس  رد  کشخ  درس و 
. تسا لاقثم  ات 20  نآ  تبرش  لاقثم و  ات 15  نآ  كاروخ  رادقم  تساهینیریش . رکش و  نآ  حلصم  دیآ  راگزاسان  رگید 

يرثمک یبالگ ، دورما ،

. یکشخ هب  لیام  یخرب  رت و  لوا  رد  لدتعم و  ترارح  رد  نآ  عاونا  زا  یضعب  تسا . رت  مود  رد  یمرگ و  هب  لیام  لدتعم و 
دیابن تسا . هنایزار  لیبجنز و  يابرم  نآ  حلـصم  نآ و  سران  صوصخب  جنلوق  خفن و  ثعاب  نآ  دایز  فرـصم  فیعـض و  ياههدعم  رـضم 
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. ددرگ لوانت  دیابن  تشوگ  ظیلغ و  ياذغ  اب  روطنیمه  تسا . رضم  درس  بآ  صوصخب  بآ  اب  هارمه  نآ  ندروخ  درک و  لیم  اتشان  ار  نآ 

هبنا

. مود رد  کشخ  مرگ و  نآ  هدیسر  لوا و  رد  کشخ  مود و  رد  درس  نآ  سران 
نآ زا  دعب  هک  کمن  لیبجنز و  نآ  عاونا  زا  یضعب  خفن  حلـصم  درـس و  بآ  غود و  بآ  نیبجنکـس و  نآ  حلـصم  مرگ و  ياهجازم  رـضم 

یمغلب و ياهجازم  يارب  نآ  شرت  سران و  دشابیم . نیبجنکس  ای  کشرز  تبرش  ای  زیوم و  نآ  حلصم  رگج و  هدننکفیعـضت  دنروخب و 
. تسا وضع  نآ  رب  نغور  ندیلام  نآ  حلصم  هک  تسا  يدلج  ياهمخز  ادوس و  دلوم  رضم و  يوادوس 

دنفسوگ دننام  تاناویح  هدور  ءاعما ،

نآ  حلصم  جنلوق و  ثعاب  درس و  طلخ  دجوم  موس . رد  کشخ  درس و 
14 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

. نآ لاثما  لفلف و  هریز و  ای  تسا  ینومک 12 ] شراوج 

رابجنا

نآ نزوب  نآ  هباـشم  لـیبجنز ، نآ  حلـصم  ناجازمدرـس و  رـضم  تسا . هتفگ  کـشخ  مرگ و  سونیلاـج  موـس و  هجرد  رد  کـشخ  درس و 
. تسا نآ  ءازجا  ریاس  زا  رتيوق  نآ  هراصع  ینمرا . لگ  نآ  نزو  عبر  کشرز و 

نادجنا

غمص نآ  حلصم  ءاعما و  رـضم  هزبرخ و  مخت  نآ  حلـصم  هناثم و  رـضم  دناهتفگ . مرگ  موس  رد  ار  نآ  هایـس  یخرب  مود . رد  کشخ  مرگ و 
. تسا مهرد  ات 2  نآ  فرصم  رادقم  نیبجنکس و  رانا و  تبرش  نآ  حلصم  مرگ و  ياهجازم  رضم  یبرع و 

هرجنا

. مرد ات 3  تبرش  تروصب  نآ  فرصم  رادقم  یبرع و  غمـص  نآ  حلـصم  ءاعما و  هیلک و  رـضم  تسا . کشخ  مود  رد  مرگ و  موس  لوا  رد 
. تسا درس  ياههویمبآ  جازمدرس و  ياهتبرش  ندیماشآ  نآ  حلصم  دشابیم و  كانرطخ  کلهم و  نآ  رب  هدایز  فرصم 

( هکیاش تخرد  غمص   ) کهورکآ هدجنک ، تورزنا ،

رادـقم ماداب و  نغور  یبرع و  غمـص  نآ  حلـصم  تسا و  هدنـشک  نآ  مرد  دودـح 5  فرـصم  تسا . لوا  رد  کـشخ  مود و  رخآ  رد  مرگ 
زا تبرش  تروصب  نآ  كاروخ 

15 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 
. تسا لاقثم  ات 2  لاقثم  مین 

یمور هریز  یئاطخ ، نایداب  نوسینا ،

. تسا هنایزار  نآ  حلـصم  ءاعما و  رـضم  دناهتفگ . زین  موس  رد  کشخ  مود و  رد  مرگ  دـناهتفگ . زین  موس  ات  مود و  رخآ  رد  کشخ  مرگ و 
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. تسا هنایزار  نآ  حلـصم  ءاعما و  رـضم  دناهتفگ . زین  موس  رد  کشخ  مود و  رد  مرگ  دـناهتفگ . زین  موس  ات  مود و  رخآ  رد  کشخ  مرگ و 
. تسا مرد  ات 5  مرد  زا 2  نآ  كاروخ  رادقم  تسا . نیبجنکس  نآ  حلصم  مرگ و  ياهجازم  رد  روآدردرس 

زاغ یباغرم ، ّزوا ،

. دشابیم رانا  بآ  هماکبآ و  نآ  حلصم  ییاذغ و  ظاحل  زا  ظیلغ  مضهرید و  تسا . موس  ات  مود  رد  مرگ  نانآ  همه  عبط 

قشا هشا ، قشوا ،

افوز و نآ  حلصم  هیلک و  رضم  نویسنا و  نآ  حلصم  هدعم و  رضم  تسا . راردا  رد  يزیرنوخ  ثعاب  نآ  رد  يور  هدایز  تسا . مرگ  نآ  عبط 
. تسا مومرب  ای  ریشواج  ای  جنیبکس  نآ  هباشم  لاقثم و  کی  ات  لاقثم  مین  زا  نآ  كاروخ  رادقم  دشابیم . نآ  فرصم  ندرک  مک 

یهوک نسوس  خیب  دوبک ،) نامسآ   ) یبوک نامسآ  نسوس  خیب  اسریا ،

. تسا نآ  هزات  زا  رتکشخ  رت و  مرگ و  نآ  هنهک  نآ . زا  رتمک  یکشخ  رد  مرگ و  مود  رخاوا  رد 
. تسا تاشراوج 13 ] لسع و  نآ  حلصم  شش و  رضم  تسا . لاقثم  ات 2  نآ  تبرش  فرصم  رادقم 

16 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

یهوک واگ  نزوگ ، لّیا ،

هدایز فرصم  یتحاران و  یشغ و  ثعاب  نآ  ندروخ  تسا . مایتلا  لباق  رتمک  نزوگ  خاش  زا  یـشان  مخز  دناهتفگ  موس . رد  کشخ  مرگ و 
بارـش قدـنف و  هتـسپ و  زغم  ندروـخ  ندرک و  یق  مرگ و  مین  لـسع  واـگ و  نغور  اـب  اریتـک  ندـیماشآ  نآ  جـالع  تسا و  لـتاق  ّمـس  نآ 

. دشابیم

«[ ب ] »

جنوباب هنوباب ،

. تسا رانا  تبرش  لسع و  نآ  حلصم  رضم و  قلح  يارب  تسا . کشخ  لوا  رخآ  رد  مرگ و  مود  رد 

اوه داب ،

لامـش داب  تسا . کشخ  مرگ و  مرگدالب ، ارحـص و  رد  باتفآ  تدش  ماگنه  دنکیم . رییغت  طیارـش  بسحب  یلو  تسا  رت  مرگ و  تاّذـلاب 
هطقن زا  هک  بونج  داب  رت و  درـس و  دزوب  لیهـس  هطقن  ات  برغم  زا  هک  يداب  کـشخ و  درـس و  دزوب  برغم  هطقن  اـت  لامـش  بناـج  زا  هک 

. تسا رت  مرگ و  دزوب  قرشم  هطقن  هب  ات  لیهس 
داب سکع  بونج  داب  تسابص . داب  سکعرب  دزوب  لیهس  هطقن  ات  برغم  زا  هک  يداب  تسا . کشخ  ياهندب  ناجازممرگ و  رضم  ابـص  داب 

زایپ و ریـس و  ترفاسم  ماگنه  اوه  بآ و  داب و  تارـضم  زا  يریگولج  يارب  دـنراد . ار  دوخ  تارـضم  عفانم و  صاوخ و  مادـکره  لامش و 
. تسا دیفم  حلصم و  نآ  لاثما  دعس و  نارفعز و  عانعن و  هکرس و 

تاجینیریش  زا  ددرگ . زیهرپ  یبرچ  ریش و  شرت و  ياههویم  فرصم  زا  تسا  رتهب  و 
17 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 
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. تسا رضم  درس  بآ  ندیشون  تسین و  بسانم  مامح  یگنشت و  عامج و  ندش  اوه  هب  اوه  رد  دوش . بانتجا 

دیفس رگنک  دروآداب ،

. تسا لاقثم  ات 2  نآ  تبرش  فرصم  نیتنسفا و  نآ  حلصم  هیر و  رضم  تسا . لوا  رد  کشخ  مرگ و 

بلقلا حرفم  هیوبگنرداب ، هیوبجنرداب ،

مشیربا و نآ  نزو  ربارب  ود  نآ  هباـشم  تسا  ردـنک  یبرع و  غمـص  نآ  حلـصم  رـضم و  كرو 14 ] يارب  مود . طـساوا  رد  کـشخ  مرگ و 
. تسا جرتا  تسوپ  نآ  نزو  موسود 

. تسا مرد  ات 20  نآ  هزات  مرد و  ات 10  نآ  كاروخ  رادقم 

رهزداف رهزداپ ، رهزداب ،

. تساهجازم همه  قفاوم  مومس و  عفاد  يوراد  تسا . کشخ  موس  لوا  رد  مرگ و  مود  رخآ  رد  یناویح  عون 

ساطیق رجح  هرهم ، رهز  یندعم ، رهزداب 

. دناهدرک فالتخا  نآ  تعیبط  رد  کشخ و  مود  رد  لدتعم و  يدرس  یمرگ و  رد 

ناجمداب ناجنداب ،

اب نآ  ندومن  خـبط  نآ  حلـصم  ادوس و  دـلوم  ریـساوب و  هناـع و  وـلهپ و  درد  ثعاـب  دـناهتفگ . موـس  رد  یـضعب  مود و  رد  کـشخ  مرگ و 
. تسا نغور  اهتشوگ و 

يرب ناجنداب 

. تسا یناتسب  زا  رتکشخ  مرگ و 
18 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

كزار جنایزار ، هنایزار ، نایداب ،

. تسا ءازجا  ریاس  زا  رتيوق  نآ  خیب  رتمرگ و  نآ  مخت  تسا . کشخ  لوا  رخآ  رد  مرگ و  موس  لوا  رد  نآ  یناتسب 
تاخوبطم 2 رد  نآ  خیب  زا  لاقثم و  لاقثم و 2  کی  ات  نآ  مخت  كاروخ  رادقم  تسا . نیبجنکس  لدنص و  نآ  حلصم  ناجازممرگ و  رضم 

. تسا سفرک  مخت  نآ  هباشم  لاقثم و  ات 3  لاقثم 

ییاطخ نایداب 

غامد و رـضم  تسا . مرگ  قطانم  مرگ و  لوصف  رد  رـضم  ناجازممرگ  يارب  دشابیم . مود  رد  کشخ  مرگ و  تسا . دـیدج  هیودا  زا  یعون 
. لاقثم کی  ات  مومس  عفد  يارب  مرد و  کی  ات  نآ  كاروخ  رادقم  روفاک و  هشفنب و  نغور  نآ  حلصم 
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لمحلا ناسل  گنتراب ، گنهراب ،

كاروخ رادقم  تسا . یکطصم  نآ  حلصم  رضم و  لاحط  يارب  نآ  هراصع  لسع و  نآ  حلـصم  رـضم و  هیر  يارب  مود . رد  کشخ  درس و 
. تسا لطر  مین  ات  لاقثم  نآ 10  گرب  بآ  زا 

يراکش زاب  يزاب ، زاب ،

. تسا کشخ  موس  رد  مرگ و  مود  رد  نآ  تشوگ 
. تسا [ 15] ریزابا نآ  حلصم  جنلوق و  دلوم 

19 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

القاب

تروص رد  نهذ  داسف  غامد و  لـقث  خـفن و  ثعاـب  تسا . کـشخ  مود  رد  درـس و  لوا  رد  نآ  هدـشکشخ  رت و  درـس و  لوا  رد  نآ  هزاـت 
جندوف و لفنرق و  لفلف و  نیچراد و  لثم  هراح  هیودا  ماداب و  نغور  اب  نتخپ  سپـس  نآ و  بآ  نتخیر  نتخپ و  نآ  حلـصم  دوشیم . طارفا 

. دراد يرتمک  تارضم  نآ  هدنکتسوپ  تسا . نآ  لاثما 

وگنلاب

. تسا ناحیر  نآ  هباشم  لاقثم و  ات 2  نآ  فرصم  رادقم  لوا . رخآ  رد  رت  مرگ و 

هیماب

. تسا مرگ  داوم  هیودا و  اب  نتخپ  نآ  حلصم  رضم و  درس  ياهجازم  يارب  تسا . رت  درس و 

ربب

. دشابیم رتکشخ  رتمرگ و  تسا  هدنرد  تاناویح  زا  هک  ریش  زا  کشخ و  مرگ و 

یطوط اغبب ،

. دشابیم مضهرید  تسا . لوا  رد  کشخ  مود و  رد  مرگ 

دارکالاروخب

. تسا کشخ  مرگ و  مود  رد  نآ  هایگ  مود و  رخآ  رد  نآ  خیب  کشخ و  مرگ و  موس  لوا  رد  نآ  هراصع  کشخ و  مرگ و  موس  رخآ  رد 
رادـقم دوش . لامعتـسا  حلـصم  نودـب  اهنت و  دـیابن  دـشابیم  رفولین  نآ  حلـصم  ناجازممرگ و  رد  یگتفرگ  ثعاـب  فیعـض و  غاـمد  رـضم 

. تسا لاقثم  نآ 2  مرج  زا  لاقثم و  کی  نآ  هراصع  غمص و  زا  نآ  كاروخ 
20 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

میرمروخب
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نآ هراصع  كاروخ  رادقم  تسا . رانا  بآ  اریتک و  نآ  حلصم  ناجازممرگ و  دعقم  رضم  تسا . کشخ  موس  رخآ  رد  مرگ و  موس  لوا  رد 
. تسا لاقثم  ات 3  نآ  مرج  زا  مرد و  مین 

زرا جنرب ،

( جنرب تسوپ   ) كوتلش هدناشوج  بآ  ندیماشآ  دناهتفگ . لدتعم  یخرب  درس و  یخرب  لوا و  رد  مرگ  ار  نآ  یضعب  تسا و  يوقلا  بکرم 
حلصم هک  دوشیم  دردرس  ثعاب  هاگ  تساههدور و  رد  یگتفرگ  جنلوق و  دلوم  جنرب  درک . طارفا  نآ  فرصم  رد  دیابن  تسا و  مومـس  زا 

. تسا ینیریش  اب  نآ  ندروخ  نتخپ و  زا  لبق  نآ  ندناسیخ  نآ 
. ددرگیم درس  نآ  تعیبط  دوش  شکبآ  جنرب  هچنانچ 

يزاریش ککرب 

فرصم کشزپ  زیوجت  اب  دیاب  دوشیم و  زین  گرم  نونج و  ثعاب  نآ  فرصم  رادقم  زا  هدایز  يوق و  رکسم  تسا . کشخ  مرگ و  رایـسب 
. ددرگ

شوگلیف مدآ ، اباب  گرب 

. دنشابیم کشخ  مرگ و  عبط  ياراد  یگمه  شوگلیف . ریغص و  فول  ریبک ، فول  تسا : عون   3

کناباش فونرب ،

ات 3 نآ  هراصع  زا  كاروخ  رادـقم  شوجنزرم و  نآ  هباـشم  تسا . یبرع  غمـص  نآ  حلـصم  ءاـعما و  رـضم  تسا . مود  رد  کـشخ  مرگ و 
. تسا مرد   2 ات 5 / نآ  کشخ  گرب  زا  لاقثم و 

21 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

نارداموب فساجنرب ،

كاروخ رادقم  نویسنا و  نآ  حلصم  هیلک و  رـضم  دناهتـسناد . کشخ  لوا  رخآ  رد  مرگ و  مود  رد  یـضعب  کشخ و  مرگ و  موس  لوا  رد 
. تسا لاقثم  ات 3  نآ 

یلباک گنرب 

نآ هدیئاس  زا  مرد  هس  نآ  كاروخ  رادقم  تساریتک  نآ  حلصم  ءاعما و  رضم  دناهتفگ . زین  موس  رد  یـضعب  کشخ و  مرگ و  مود  رخآ  رد 
. دوش هدروخ  هزات  ریش  اب  هارمه  تسا 

سویفسا وکنبب ، لوغپسا ، هزرفسا ، انوطق ، رذب 

نآ هایـس  تسا  رتـهب  تسا  هارمه  تسوـبی  اـب  نآ  هایـس  تسا  رت  درـس و  لوا  رد  نآ  خرـس  و  تسا . رت  مود  رد  درـس و  موـس  رد  نآ  دـیفس 
عوهت و یتسس و  هدش و  درـس  ندب  دوش . گرم  ثعاب  نآ  مرد  ات 10  فرـصم  تسا  نکمم  هک  دیبوک  دیابن  ار  انوطق  رذب  دوشن . فرـصم 
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هروب کمن و  راح و  لسعلا  ءام  هلیسوب  غارفتسا  راب  دنچ  نآ  جالع  دوشیم . ثداح  گرم  ماجنارس  شغ و  ضبن و  طوقـس  سفن و  یگنت 
. تسا نآ  لاثما  جندوف و  عانعن و  لفلف و  تشرب و  مین  غرممخت  هدرز  ندیناروخ  و  تسا . ینمرا 

ناتکرذب كرزب ،

همـضاه و هدننکفیعـضت  زینـشگ ، نآ  حلـصم  یئانیب و  فعـض  ثعاب  تسا  یفاضا  تبوطر  اب  هارمه  کـشخ  مرگ و  لوا  رد  نآ  عومجم 
. دشابیم هلیلبنش  ینعی  هبلح  نآ  هباشم  تسا . لسع  نآ  حلصم  رضم و  نیبجنکس و  نآ  حلصم 

رابزب هسابسب ،

نآ حلـصم  رگج و  رـضم  دـناهتفگ . کشخ  مود  رد  مرگ و  لوا  رد  یـضعب  کشخ و  مرگ و  مود  رد  تسا . اوبزوج  یبشخ  نیریز  تسوپ 
روآدردرس و یبرع و  غمص 

22 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 
. تسا مرد  ات 3  نآ  كاروخ  رادقم  بالگ و  نآ  حلصم 

فسوی لگ  اولح ، لگ  سورخ ، جات  زورفاناتسب ،

. تسا عدار  ضباق و  کشخ و  درس و 
محامح تسا . هیقوا  مین  کی و  ات  نآ  بآ  زا  تبرش  رادقم  لاقثم و  ات 3  نآ  كاروخ  رادقم  تسا . نیبجنکس  نآ  حلصم  لیقث و  نآ  مرج 

. تسا ردنک  نآ  حلصم  هناثم و  رضم  نآ و  هباشم  لاعفا  اب  زورفاناتسب  هب  هیبش  یلگ 

هکم لالخ  جایتسب ،

. تسا نآ  مخت  یکرت  هنمرد 
رـضم و رـس  يارب  زینـشگ و  نآ  حلـصم  رـضم و  هیر  يارب  تسا . کشخ  مرگ و  مود  رد  نآ  مخت  کشخ و  مرگ و  مود  لوا  رد  نآ  هاـیگ 

. تسا ینمرا  حیش  نآ  هباشم  تسا  سمرت  نآ  حلصم  رضم و  رس  يارب  زینشگ و  نآ  حلصم 

دسب

. درادن تحص  تسا  ناجرم  دوخ  ای  ناجرم  خیب  دسب  دناهتفگ  هکنیا  دوشیم . تفای  ایرد  لحاوس  رد  هک  رادخاروس  تسا  یگنس 
. تسا مود  رد  کشخ  لوا و  رد  درس 

. تسا ناشوایس ) نوخ   ) نیوخالا مد  نوخ  سبح  رد  نآ  هباشم  تساریتک . نآ  حلصم  هیلک و  رضم  روآعوهت و 

كراخ امرخ ، هروغ  رسب ،

. تسا شاخشخ  نآ  حلصم  هنیس و  هیر و  رضم  کشخ . مود  رد  مرگ و  لوا  رد 

جیوافسب جیافسب ،

ناشوایسرپ  نآ  حلصم  هنیس و  رضم  لوا . رد  کشخ  مود و  رخآ  رد  مرگ 
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ناشوایسرپ  نآ  حلصم  هنیس و  رضم  لوا . رد  کشخ  مود و  رخآ  رد  مرگ 
23 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

كاروخ رادقم  دشابیم . درز  هلیله  نآ  حلصم  تساههیلک و  رضم  تسا . نآ  رب  هدیبوک  ردنغچ  ندیشاپ  ردنغچ و  ریعشلا و  ءام  اب  نتخپ  و 
کمن نآ  عبر  نومیتفا و  نآ  نزو  فصن  ادوس  عفد  يارب  نآ  هباشم  مرد و  یلا 7  ات 6  مرد  نآ 2  هتخپ  فرصم  رادقم  مرد و  ات 3  کی  نآ 

. تسا يدنه 

( ناسنا ناهد  بآ   ) قازب قاّصب ،

. تسا ترارح  لامک  رد  بضغ  یگنسرگ و  تلاح  رد  تسا ، ناهد  رد  هکیمادام  سبای ، لعفلاب و  تبوطر  اب  مرگ  نآ  تعیبط 

زایپ لصب ،

24 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 
مرک ظیلغ و  داب  داجیا  ثعاب  رـضم و  نآ  دایز  فرـصم  ناجازممرگ  يارب  یفاضا ، تبوطر  اـب  کـشخ  موس  لوا  رد  مرگ و  موس  رخآ  رد 

رانا و بآ  نآ  زا  دعب  هکرس و  اب  نآ  ندروخ  کمن و  اب  نآ  نتسش  نآ  حلصم  هک  تسا  دردرس  یگنـشت و  هدعم و  رد  ظیلغ  طلخ  هدعم و 
. تسا لاقثم  کی  نآ  كاروخ  رادقم  تسا . ینساک 

یباغرم طب ،

نآ حلـصم  روآدردرـس و  مضه و  تخـس  تسا . یلها  رویط  نیرتمرگ  نآ  یلها  تسا . یفاضا  تبوطر  اب  کـشخ  لوا  رد  مرگ و  مود  رد 
رد قوف  هیودا  زایپ و  دـیاب  نآ  ندرک  خرـس  تروص  رد  تسا . جـندوف  سفرک و  بادـس و  لیبق  زا  هیودا  نیبجنکـس و  لیبجنز و  هکرس و 

ینیچراد دوخن و  زینشگ و  کشخ و  ریـس  فرـصم  ددرگ . هتخپ  بوخ  دوش و  خرـس  نوتیز  نغور  اب  تسا  رتهب  دوش و  فرـصم  نآ  رانک 
. تسا تاحلصم  زا  نآ  نتخپ  ماگنه 

لیبشا یهام ، سران  مخت  خراطب ،

نآ یگنـشت  عفاد  تسا و  لـیبجنز  نآ  حلـصم  نفعتلا و  عیرـس  رـضم و  ناـجازممرگ  يارب  تسا . کـشخ  مرگ و  مود  رد  نآ  دوس  کـمن 
. تساهیشرت نیبجنکس و 

زّقس ارضخلا ، ۀبح  مطب ،

رد کشخ  مود و  رخآ  رد  مرگ  نآ  هزات  هخاش  گرب و  تخرد و  دنیوگیم  کنب  نب و  ار  نآ  رتتخس  عون  گنخلک و  یسرافب  نآ  هویم 
. تسا کشخ  مرگ و  موس  رد  نآ  کشخ  لوا و  رخآ 

رتسا لغب ،

. تسا کشخ  مرگ و  موس  رد  دیآیم . دوجوب  غالا  بسا و  یکیدزن  زا  هک  تسا  یناویح 
25 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

هدام واگ  رقب -
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نآ لاثما  عبر و  بت  ساوسو و  لیفلا و  ءاد  زرپس و  مرو و  ماذج و  ناطرـس و  دننام  يوادوس  ضارما  ثدحم  ظیلغ و  يوادوس  نوخ  دلوم 
. دراد يرتمک  ضراوع  ناوج  هلاسوگ  دوش . هفاضا  هکرس  نتخپ  عقوم  ادوس و  دض  هیقنت  نآ  حلصم  تسا .

هقرح ءاقمحلا ، ۀلقب 

تبرش فرصم  رادقم  تسا . عانعن  سفرک و  یکطصم و  نآ  تاّرضم  حلصم  دناهتفگ . موس  رد  یضعب  تسا و  رت  مود  رد  درـس و  موس  رد 
. تسا لاقثم  ات 20  نآ 

کشرت قاس  شرت ، هلقب 

. تسا لسع  نآ  حلصم  رضم و  اهنآ  باصعا  ناجازمدرس و  يارب  مود . رد  کشخ  درس و 

زرمدیفس ینامی ، هلقب 

. تسا مرگ  ياهوراد  نآ  حلصم  رضم و  اهجازمدرس  يارب  مضه و  تخس  تسا . مود  رد  رت  درس و 

بلقلا بح  مهفلا ، بح  ردالب ،

هدنـشک یمـس و  ییوراد  تسا . کـشخ  مرگ و  موس  رد  مه  نآ  زغم  موـس و  رد  نآ  تسوـپ  تسا . کـشخ  مرگ و  مراـهچ  رد  نآ  لـسع 
ندب هب  ندیشخب  ناجیه  ناهد و  ششوج  ایلوخیلام و  ماسرس و  غامد و  یکـشخ  ثعاب  نوخ و  هدننازوس  رـضم و  ناجازممرگ  يارب  تسا .

ریعـشلا و ءام  ندـیناروخ  هشفنب و  نغور  قاشنتـسا  رـشقم و  دـجنک  هزات و  لـیگران  زغم  نآ و  هزاـت  زغم  ودرگ و  نغور  نآ  حلـصم  تسا .
. خرـس لگ  نغور  لثم  دـنلامب  ندـب  رب  دوش و  هتخپ  نغور  رد  هک  هزیریهام  ندـیلام  اب  نآ  زا  لصاح  ناجیه  تسا  جازم  درـس  ياـهوراد 

. تسا هدنشک  نآ  مرد  رادقم 2  مرد و  مود  کی  ات  اتیاهن  تسا و  مرد  مراهچ  کی  نآ  فرصم  رادقم 
26 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

ناتسدرازه لبلب 

. تسا عفان  ناجازمدرس  يارب  نآ و  هضیب  نآ و  رس  زغم و  صوصخب  هاب  كرحم  تیاغب  ناجازممرگ و  رضم  موس . رد  کشخ  مرگ و 

یهوک زایپ  زایپ ، هخلت  سوبلب ،

نآ حلصم  مکش و  درد  هچیپلد و  ثعاب  باصعا و  هدننک  فیعضت  ظیلغ و  طلخ  دلوم  مضه و  تخس  تسا . کشخ  مرگ و  موس  لوا  رد 
. تسا نویسنا  نآ  خفن  حلصم  لسع و  اب  هزات  ریش  ینساک و 

رولب

فرصم ارهاظ  دوریم و  راکب  باوخ  رد  لافطا  ندیرپ  تهج  نآ  قیلعت  تسوپ و  يارب  نآ  هدیئاس  دّرمز . زا  رتتسس  هشیـش و  زا  رتتخس 
. درادن یکاروخ 

طولب
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يّذـغم ضباق و  طولب  دـننام  مک و  ترارح  ياراد  طولب  هاش  کشخ . موس  لوا  رد  نآ  خـلت  کشخ و  مود  رد  درـس و  لوا  رد  نآ  نیریش 
. تسا اقوق  دنه  مخت  رکش و  نیبجنکس و  نآ  حلصم  هناثم و  قلح و  رضم  تسا . رتشیب  نآ  ندوب 

هلیلب جلیلب ،

كاروخ رادقم  تسا . رکش  لسع و  نآ  حلـصم  ندب و  یلـسانت  یناتحت و  ياضعا  رـضم  تسا . کشخ  مود  رخآ  رد  درـس و  لوا  رخآ  رد 
. تسا نآ  نزو  موس  کی  ردقب  رشقم  هلمآ  نآ  هباشم  مرد و  ات 3  نآ 

گنب جنبلا ، رذب  جنب ،

. تسا رتفیعض  ود  ره  زا  نآ  دیفس  رتمک و  نآ  خرس  مراهچ و  لوا  ات  موس و  رخآ  رد  کشخ  درس و  نآ  هایس 
27 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

رادقم تسا  نویسنا  لسع و  نآ  حلصم  نآ و  هایـس  اصوصخ  نونج ، قاّنخ و  و  [ 17] راّود و  [ 16] ردس ثعاب  نآ  هزادنا  زا  جراخ  فرـصم 
. تسا هدنشک  نآ  هایس  زا  مرد  رادقم 4  تسا . طاریق  ات 4  نآ  هایس  طاریق و  ات 6  نآ  خرس  لاقثم و  مین  ات  طاریق  زا 6  نآ  دیفس  فرصم 

قدنف قدنب ،

. تسا مود  رد  کشخ  مرگ و  نآ  نغور  نآ . لئاوا  رد  کشخ  لوا و  رخآ  رد  مرگ 
. تسا نآ  تسوپ  ندنک  نیبجنکس و  ناجازم  مرگ  رد  دنق و  لسعلا و  ءام  درـس  جازم  رد  نآ  حلـصم  یق و  جیهم  هدعم و  رـضم  ود  اب  دلوم 

. تساه هدنراوگ 18 )]  ) تاشراوج دنق و  نآ  حلصم  روآدردرس و  نطب ، سباح 

جسفنب هشفنب ،

لد و فعـض  ثعاب  نآ  دایز  فرـصم  دناهتفگ . رت  مرگ و  لوا  رد  یخرب  رت و  درـس و  لوا  رد  یـضعب  و  تسا . رت  مود  رد  درـس و  لوا  رد 
. تسا نویسنا  نآ  حلصم  دناهداد و  تبسن  نآ  کشخ  هب  ار  راضم  نیا  یضعب  مرگ و  ياهبت  باهتلا و  عوهت و  هدعم و  لقث  یگتفرگ و 
لصا نابزواگ و  هفرـس  رد  نآ  هباشم  تسا . يزابخ  گرب  رفولین و  نآ  هباشم  شوجنزرم و  يریخ و  نآ  حلـصم  ماکز و  ثعاب  نآ  ندیئوب 

. تسا لاقثم  ات 10  تاخوبطم  رد  لاقثم و  ات 5  نآ  كاروخ  رادقم  تسا . سوسلا 
28 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

هروب قروب ،

کـشخ مرگ و  مراـهچ  لـئاوا  اـت  نورطن  هجرد و  ناـمه  رد  کـشخ  موس و  رخاوا  رد  مرگ  تسا . ینمرا  هروب  نآ  خاروسرپ  دیفـس و  عون 
. تسا

تسا مرد  ات 2  مرد  کی  زا  تبرـش  تروصب  نآ  كاروخ  رادقم  تسا  یکطـصم  یبرع و  غمـص  نآ  حلـصم  یق و  كرحم  هدعم و  دسفم 
. کمن نآ  مین  نزو و  کی  ای  تسا  نارطق  نآ  فصن  هزادناب  نآ  هباشم  تسا . لاقثم  کی  ات  لاقثم  مین  زا  نآ  خرس  عون  فرصم 

نادیزوب
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. یفاضا تبوطر  اب  هارمه  دناهتفگ  زین  موس  لوا  رد  مود و  رخآ  رد  کشخ  مرگ و 
. تسا جو  نآ  نزوب  ای  دیفـس و  نمهب  نآ  هباشم  دـشابیم . مین  لاقثم و  کی  ات  نآ  كاروخ  رادـقم  لدرخ و  لـسع و  نآ  حلـصم  رـضم و 

. تسا لیوط  دنوارز  دابنرز و  نآ  نزو  مین  نآ  تیقایرت  هباشم 

ناویح ناسنا و  راردا  لوب ،

. دنتسه ییوراد  تیصاخ  ياراد  یگمه  تسا و  ناسنا  راردا  نآ  نیرتلدتعم  کشخ . مرگ و 

ناقهب یهاش ، همشچ ، فلع  یتوا ، غالوب 

ریجرج تسا . داـشرلا  بح  نآ  مخت  كزیت و  هرت  هباـشم  صاوخ  اـب  تسا  نآ  یبرع  ظـفل  ریجرج  تسا ، یهاـش  اـی  كزیت  هرت  هداوناـخ  زا 
. تسا کشخ  لوا  رد  مرگ و  مود  رد  نآ  یناتسب  تسا و  کشخ  مود  رخآ  رد  مرگ و  موس  رد  تسا . میدق  بتک  رد  نآ  رگید  مان  ینابایب 

29 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 
رد تسا . هکرس  هفرخ و  ینساک و  نآ  حلـصم  تسا و  صرب 19 ] داجیا  بجوم  الامتحا  تسا . دید  ترودک  ردـس و  ثعاب  روآدردرس و 

. تسا كوکشم  نآ  تحص  دناهتفگ  یهاش  دروم  رد  هک  ماذج  گر  کیرحت 

نمهب

حیسم ترضح  تسا . یفاضا  تبوطر  اب  هارمه  موس و  ات  مرگ  نآ  خرس  کشخ و  مرگ و  مود  رد  نآ  دیفس  تسا . دیفـس  خرـس و  عون  ود 
. تسا هتسناد  رت  ار  ود  ره  (ع )

نآ هتخپ  بآ  زا  لاقثم و  ود  ات  عون ) ود  ره  زا   ) نآ مرج  زا  تبرش  رادقم  تسا  بانع  اریتک و  نویسنا و  نآ  حلصم  یناتحت و  ءاضعا  رـضم 
نآ خرـس  هباشم  رارق ، نیا  زا  و  تسا . ریفاصعلا  ناسل  نآ  فصن  يردوت و  اهنآ  ود  ره  هباـشم  و  تسا . يرگید  هباـشم  مادـکره  هیقوا . ات 3 

. دشابیم دابنرز  نآ  دیفس  هباشم  جنورد و 

دیب

نآ حلصم  رضم و  هاگیهت  يارب  تسا . لوا  رد  رت  درـس و  نآ  هویم  کشخ و  درـس و  نآ  گرب  تسا و  لوا  رد  رت  مود و  رد  درـس  نآ  لگ 
. تسا رکش  بالگ و 

تشخدیب

. دوریم راکب  تشخ  ریش  ياجب  هاگ  هک  دراد  مان  تشخ  دیب  نآ  تخرد  هنت  زا  هدش  شوارت  هدام 

کشمدیب

. تسا رتيوق  دیب  زا  لاعفا  رثکا  رد  تسا . هتسناد  رت  درس و  ار  نآ  سونیلاج  دننادیم . یکشخ  هب  لیام  لوا و  رد  مرگ  ار  نآ  ءابطا  رثکا 
30 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

شیب
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. دیوریم دنه  رد  رتشیب  تسا و  هدنشک  یمس و  رایسب  یهایگ 
. تسا نکممان  ابیرقت  راوشد و  دهدب  تلهم  هچنانچ  نآ  تیمس  جالع  تسا و  قیقد  روتسدب  اهوراد  رد  فرصم  لباق  نآ  هدش  حالصا  اهنت 

. دننادیم مراهچ  هجرد  رد  مرگ  ار  نآ  نانوی  يامکح  مراهچ و  هجرد  رد  درس  ار  نآ  دنه  ياملع 

یگناخ غرممخت  ضیب ،

مود لوا  رد  نآ  ینوریب  تسوپ  مود . رد  تسا  رت  درـس و  نآ  يدیفـس  تسا  لوا  هجرد  رخاوا  ات  یمرگ  هب  لیام  يوقلا و  بکرم  نآ  هدرز 
. تسا مرگ  ياهوراد  نآ  حلصم  جنلوق و  ثعاب  تسا . لوا  رد  کشخ  درس و  نآ  یلخاد  هدرپ  ای  تسوپ  تسا و  کشخ  درس و 

«[ پ ] »

عراکا دنفسوگ ، هچاپ 

. تسا نآ  دننام  ینیچراد و  سفرک و  اب  نآ  نتخپ  لسع و  هکرس و  هنهک و  بارش  نآ  حلصم  جنلوق و  دجوم  نآ  دایز  فرصم 

ناشوایسرپ

هتخپ زا  مرد و  ات 7  نآ  كاروخ  رادقم  تسا . هشفنب  لگ  ای  یکطصم و  نآ  حلصم  لاحط و  رضم  تسا . یکشخ  یمرگ و  هب  لیام  لدتعم 
. دشابیم مرد  ات 20  نآ 

یقایزاغ یغالک ، هجنپ 

. تسا مود  رد  کشخ  لوا و  رخآ  رد  مرگ 

اکنارایپ

. تسا موس  رد  کشخ  مرگ و 
31 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

«[ ت ] »

هاک نبت ،

. تسا کشخ  مود  رد  درس و  لوا  رد  اههاک  رثکا  تعیبط 

جورداب یتبرش ، مخت 

نآ حلـصم  ردس و  يرامیب  یئانیب و  فعـض  خفن و  دـیلوت  هدـعم و  مرک  دـلوم  یفاضا ، تبوطر  اب  هارمه  لوا و  رد  کشخ  مرگ و  مود  رد 
. تسا زینوش  نآ  هباشم  لاقثم و  ات 10  نآ  بآ  زا  كاروخ  رادقم  دشابیم  هفرخ  رایخ و  هکرس و 

گنروت لواقرق ، ورذت ، جردت ،
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ارفص هّرم 20 ] داـجیا  ثعاـب  روآدردرـس و  ناـجازم  مرگ  يارب  تسا . رتـمک  جاّرد  زا  نآ  یکـشخ  تسا . کـشخ  لوا  رد  مرگ و  مود  رد 
. تسا نیبجنکس  نآ  حلصم  دوشیم و 

كاخ بارت ،

. تسا رضم  مارح و  كاخ  ندروخ  تسا . کشخ  لادتعا و  هب  درس 

لحف برت ،

برت دوـخ  زا  رتداـیز  نآ  گرب  تسوـپ و  یمرگ  مود و  رد  رت  لوا و  رد  مرگ  نآ  هشیر  تسا . مود  رد  کـشخ  موـس و  رد  مرگ  نآ  مخت 
. تسا رتيوق  نآ  ینابایب  تسا .

ثعاب نآ  ندروخ  دایز  تسا . یبرچ  هدـننکلح  روآاهتـشا و  لاح  نیع  رد  دـننک . يراددوخ  نآ  ندروخ  زا  دـیاب  همـضاه  ءوس  ناـبحاص 
هکرـس رد  هک  ياهریز  لـسع و  کـمن و  نآ  حلـصم  هک  ددرگیم  هچیپلد  طـالخا و  نفعت  ثعاـب  نآ  رد  يور  هداـیز  دوشیم  وـم  دـشر 

ات نآ  بآ  زا  مرد و  کی  ات  نآ  مخت  فرصم  رادقم  دوش . هدناباوخ 
32 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

. تسا کمن  نآ  یلک  حلصم  تسا . مرد  ات 20  نآ  مرج  زا  مرد و   30

دیفس دبرت 

. دناهتفگ مود  رخآ  رد  کشخ  مرگ و  یضعب  تسا و  کشخ  نآ  رخآ  رد  مرگ و  موس  لوا  رد 
اب ندرک  برچ  نآ و  هایس  تسوپ  ندیشارخ  نآ  حلـصم  نانآ و  بلق  يارب  رـضم  ناجازممرگ و  هدننکتحاران  روآیـشغ و  ءاعما و  رـضم 

. مرد ات 5  تاخوبطم  رد  مرد و  نآ 3  فرصم  رادقم  تسا . اریتک  اب  نآ  فرصم  ماداب و  نغور 
. تسا نوقیراغ  لاعفا  یضعب  رد  توت و  هشیر  تسوپ  نآ  نزوب  نآ  هباشم 

. تسا بانع  ولآ و  بآ  نآ  ندوب  لوزنلا  ءیطب  حلصم 

سمرت

خلت یمک  نآ  هزم  تسا . هتفرورف  یمک  نآ  طسو  هریاد و  هب  کیدزن  نآ  لکـش  يدرز و  هب  لـیام  دیفـس  رتکچوک و  ـالقاب  زا  اـیبول  یعون 
. تسا

نآ ندروخ  رد  طارفا  تسا  مود  رخآ  رد  کشخ  مود و  رد  مرگ  نآ  یناـبایب  عون  کـشخ و  مود  رد  مرگ و  لوا  رخآ  رد  نآ  یناتـسب  عون 
. تسا شمشک  ینیریش و  نشیوآ و  کمن و  اب  ندروخ  هکرس و  نغور و  اب  نتخپ  نآ  حلصم  راسخر و  يدرز  ثعاب 

. تسا نیتنسفا  راثآ  ریاس  رد  هنمرد و  نآ  نزوب  لگنا  عفد  رد  تسالقاب و  هزبرخ و  مخت  نآ  ربارب  ود  راسخر  ندرک  وکین  رد  نآ  هباشم 

نیبجنرت

كاروخ رادقم  تسا . ریعـشلا  ءام  بانع و  يدنه و  رمت  نآ  حلـصم  جازممرگ و  لاحط  رـضم  تسا . رکـش  زا  رتیلاج  رت و  مرگ و  لوا  رد 
. دشابیم تشخریش  نآ  هباشم  تسا . لاقثم  ات 3  لاقثم  زا 7  نآ 
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رـضم و راردا  يزیرنوـخ  ریـساوب و  يزیرنوـخ  عاوـنا  زا  یـضعب  يارب  درک . هدافتـسا  نیبـجنرت  زا  دـیابن  يردـج 21 ] هبـصح و  يراـمیب  رد 
زا دیاب  یلو  بسانم  تشخریـش  هدننکجزل و  نیلم و  ینوخ  لاهـسا  رد  تسا  عونمم  نآ  فرـصم  ناجازممرگ  بت  رد  تسا . هدـننکدیدشت 

. دوش زارتحا  نیبجنرت 

اندنگ ثاّرک ، هرت ،

. تسا نآ  لوا  رد  کشخ  موس و  رخآ  رد  مرگ  ینابایب  هرت  تسا . مود  رخآ  رد  کشخ  مرگ و  نآ  مخت  مود و  رد  کشخ  موس و  رد  مرگ 
ياهباوخ ندـید  ثعاب  ناجازممرگ و  رـضم  هثل و  داسف  دـید و  یکیرات  ثعاب  نوخ و  هدـننازوس  خافن و  رتمضه و  رید  زاـیپ  زا  نآ  ماـسقا 

. تسا هزات  ینساک  زینشگ و  نآ  حلصم  ناشیرپ و 

جزیمشت

. دناهتفگ موس  رد  یضعب  کشخ و  مرگ و  مود  رد 

یتخرد بیس  حافت ،

. تسا کشخ  درس و  مود  لوا  رد  نآ  شرت  تسا . مود  رد  رت  لوا و  رد  مرگ  نآ  نیریش 
ددمت هنهک و  ياهبت  حایر و  دلوم  نآ  سران  ندروخ  تسا . ینوخ )  ) يومد لاهسا  رضم  بصع و  شش و  رـضم  نآ  دح  زا  شیب  فرـصم 

. دشابیم فیطل  ياذغ  نیچراد و  نآ  حلصم  هک  تسا  نایسن  لصافم و  عاجوا  اضعا و  ریاس 

امرخ رمت ،

یحاون و یضعب  رد  دناهتسناد . رتلوا  رد  یضعب  لوا و  رد  کشخ  مود و  رد  مرگ 
34 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

نادند درد  ناهد و  مخز  ثعاب  روآدردرـس و  نوخ و  ندـنازوس  رگج و  رد  یگتفرگ  ادوس و  دـلوم  ناجازممرگ  صوصخب  دارفا  یـضعب 
بآ اب  نآ  ندروخ  زا  دـعب  ناـهد  نتـسش  هدـنکتسوپ و  ماداـب  شاخـشخ و  اـهنغور و  نیبجنکـس و  راـنا و  بآ  نآ  حلـصم  هک  دوشیم 

. تسا رتهب  قامس  هدناسیخ  بآ  اب  ناهد  نتسش  تسا و  مرگمین 

يدنه 22] رمت 

ص34 7 ؛  جنتم افش ؛  کیپ  هعومجم 
. تسا ضباق  کشخ و  درس و  موس  رد  نآ  هناد  تسا . رتشیب  نآ  خرس  عون  یکشخ  دناهتفگ . زین  موس  رد  کشخ و  مود  رد  درس و  لوا 

اب هنادهب  باعل  باّنع و  هشفنب و  شاخشخ و  مخت  اریتک و  نآ  حلـصم  مضهلا و  ءیطب  خاّفن و  رـضم و  نآ  ماخ  رـضم و  اتـشان  نآ  ندروخ 
. تسا کشرز  لاهسا  ریغ  رد  هایس و  يولآ  نآ  هباشم  تسا . لاقثم  ات 30  لاقثم  زا 7  نآ  كاروخ  رادقم  تسا . ینیریش  كدنا 

حاسمت
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. تسا کشخ  موس  رد  مرگ و  مود  رد 

وکابنت

هدـننکظیلغ ساوح و  ترودـک  ناقفخ و  هّدـس و  ثعاب  يوادوس و  جازم  ناجازممرگ و  غامد  لد و  رـضم  کـشخ . مرگ و  موس  رخآ  رد 
. تسا هدیشود  هزات  ریش  نآ  حلصم  نوخ و 

لابوت

. تسا موس  رد  کشخ  مرگ و  دنیوگ . ار  هتخادگ  سم  نهآ و  هدیبوک  ياههزیر 
. تسا کشخ  مرگ و  مراهچ  رد  هک  تسا  نآ  رتيوق  عون  ساحنلا  لابوت 

35 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

توت

لوا و رد  کـشخ  مود و  رد  درــس  نآ  شرت  تـسا . مرگ  مود  اــت  نآ  نیریــش  رایــسب  مود و  رخآ  رد  رت  لوا و  رخآ  رد  مرگ  نآ  نـیریش 
. تسا قامس  ماقممئاق 

. تسا هریز  شراوج  ای  شراوگ  نیبجنکس و  نآ  حلصم  هدعم و  دسفم  روآدردرس و  نوخ و  دسفم 

ایتوت

. دناهتفگ مود  رد  کشخ  درس و  یضعب  و  سونیلاج .)  ) تسا کشخ  مود  رد  درس و  لوا  رد 

هنیرد همودق ، يردوت ،

. دناهتسناد کشخ  یضعب  رت و  لوا  رد  مرگ و  مود  رد 

ریجنا نیت ،

. تسا رت  لوا  رد  مرگ و  مود  رد  کشخ  ریجنا  دناهتفگ . مرگ  زین  مود  رد  یضعب  رت و  مود  رد  مرگ و  لوا  رد 
هزات حلصم  نویسنا و  و  نشیوآ )  ) رتعص ودرگ و  نآ  کشخ  حلصم  نادند و  رضم  نآ و  هزات  اصوصخ  تسا ، فیعض  رگج  هدعم و  رـضم 

. تسا لطر  کی  ات  نآ  هزات  لاقثم و  ات 30  نآ  کشخ  كاروخ  رادقم  تسا . ساویر  جنرت و  تبرش  نیبجنکس و  نآ 

هابور بلعث ،

. تسا ناجازممرگ  يارب  رتشیب  نآ  ّراضم  تسا . کشخ  مرگ و 

هایگ دیب  لیث ،

. تسا لدتعم  یخرب  ضباق و  کشخ و  درس و  لوا  رد 

افش کیپ  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 437 

http://www.ghaemiyeh.com
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«[ ج ] »

شیمواگ شوماج ،

. تسا کشخ  مرگ و 
نیبجنکس ندیماشآ  فیطل و  هیودا  نیچراد و  هماکبآ ، نآ  حلصم  سرقن و  ءاسنلا و  قرع  نآ و  لاثما  لصافم و  درد  رـضم  ارفـص و  دلوم 

. دوش هتخپ  بوخ  دیاب  هدوب و  نآ  ندروخ  زا  دعب 

ریشواج

. دشابیم امامح  نآ  حلصم  هدعم و  رضم  دناهتفگ . مود  رد  کشخ  یضعب  موس و  رد  کشخ  مرگ و 

رینپ نبج ،

جـنلوق و هّدـس و  ثعاـب  مضهرید و  رـضم و  ناـجازم  درـس  يارب  کـشخ . مرگ و  مود  رد  نآ  هـنهک  تـسا و  رت  درـس و  مود  رد  نآ  هزاـت 
يارب نآ  حلـصم  جازمدرـس . رد  تسا ، ودرگ  نآ  حلـصم  رـضم و  نآ  هـنهک  رتعـص و  عاـنعن و  لـسع و  نآ  حلـصم  تـسا . دـید  ترودـک 

. تسا رضم  ناجازمدرس  يارب  هدیکچ  ریغ  رینپ  تساهیشرت . اههویم و  ناجازممرگ 

راودج

حلصم دوشیم و  ءاعما  مخز  تحارج و  ثعاب  روآدردرـس و  رـضم و  تسوبی  نابحاص  ناجازممرگ و  يارب  موس . رخآ  رد  کشخ  مرگ و 
طاشن داجیا  رد  نآ  هباشم  دـشابیم . اریتک  نآ  زا  یـشان  ءاعما  مخز  يارب  وج و  شآ  ریعـشلا و  ءام  هدیـشود و  هزاـت  ریـش  نیبجنکـس و  نآ 

. تسا یناویح  رهزداپ  ای  قوراف و  قایرت  تیقایرت  رد  دابنرز و 

وگیم رحبلا ، دارج 

. تسا رت  مرگ و 
37 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

خلم ربلا ، دارج 

هفرخ و مخت  هریش  رانا و  نیبجنکس و  نآ  حلصم  و  هّکح 23 ] برج و  ثعاب  طالخا و  هدننکظیلغ  نآ  دوس  کمن  مود . رد  کشخ  مرگ و 
. تسا رایخ  مخت 

نیعلا ةرق  یبآ ، رگنک  بازیس ، یبآ ، كزیت  هرت  ءاملا ، ریجرج 

. مود رخآ  رد  کشخ  مرگ و 

دیب ربنع  هدعج ،
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. تسا امامح  نآ  حلصم  هدعم و  رضم  روآدردرس و  دناهتفگ . موس  رد  یضعب  مود و  رخآ  رد  کشخ  مرگ و 
. تسا یهوک  هندوپ  نآ  هباشم  لاقثم و  ات 20  نآ  هتخپ  زا  لاقثم و   3 ات 5 / نآ  كاروخ  رادقم 

دغج

. تسا یهلبا  ثعاب  نآ  تشوگ  ندروخ 

دیرفآ تفج 

نآ هباشم  مرد و  ود  نآ  كاروخ  رادـقم  تسا . اریتک  نآ  حلـصم  رـضم و  هیلک  يارب  یفاـضا . تبوطر  اـب  کـشخ  لوا  رد  مرگ و  مود  رد 
. تسا هابتشا  دناهتفگ  بلعثلا  ۀیصخ  ار  نآ  یضعب  هکنیا  تسا و  رتيوق  هابور  هضیب  زا  هاب  تیوقت  رد  تسا . زینوش 

بلحط گبلج ،

. ضباق يورین  اب  هارمه  مود  رد  رت  درس و 
38 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

یسراف رانلگ  رانلج ،

. تسا اریتک  نآ  حلصم  هّدس و  ثعاب  روآدردرس و  کشخ . درس و  مود  لوا  رد 
. تسا طولب  تفج  نآ  هباشم  تسا . مرد  ات 2  مرد  کی  زا  نآ  كاروخ  رادقم 

رتش لمج ،

ای تسا و  نآ  نتخپ  تبـش  کمن و  اب  نآ  حلـصم  نوخ و  يادوس  دـلوم  ظـیلغ و  نآ  تشوگ  تسا . کـشخ  موس  لوا  رد  مرگ و  مود  رد 
ندروخ ناجازمدرس  يارب  دنماشایب  هکرـس  ای  هماکبآ  نآ  ندروخ  زا  دعب  تسا . نآ  زا  دعب  لدرخ  یمک  ندروخ  ای  هریز و  لفلف و  اب  نتخپ 

. تسا حلصم  نآ  زا  دعب  لیبجنز 

ناگچب شآ  یبآ ، بسا  هضیب  رتسدیبدنج ،

گناد و کی  ات  نآ  كاروخ  رادقم  تسا  هشفنب  تبرش  نآ  حلصم  رـضم و  ناجازممرگ  يارب  تسا . کشخ  مود  رد  مرگ و  موس  رخآ  رد 
. تسا لفلف  نآ  فصن  جو و  نآ  لثم  نآ  هباشم 

غالا ریش  رمخ و  هکرـس  جرتا و  ضامح و  نآ  قایرت  تیمومـسم ، تروص  رد  تسا . هدنـشک  مرد  کی  هزادناب  هایـس  رتسدیبدنج  فرـصم 
. تسا

انایطنج

نآ كاروخ  رادقم  تسا . نویردنق  ولوقس  نآ  حلصم  ناجازممرگ و  هنیـس  رـضم  دناهتفگ . مود  رد  یـضعب  کشخ و  مرگ و  موس  لوا  رد 
هباشم رگید  دراوم  رد  ربک و  خـیب  تسوپ  زا  نزو  مین  نوراـسا و  نآ  ربارب   1 هزادناب 5 / لیلحت  یگدـننک و  زاب  رد  نآ  هباشم  لاقثم و  کی 
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. تسا نآ  نزومه  دنوارز  طسق و  نآ 

ریعش وج ،

نآ  حلصم  هناثم و  رضم  تسا . يرغال  ثعاب  لوا . رخآ  رد  کشخ  درس و 
39 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

. تسین زیاج  نآ  لامعتسا  نطب  ناقتحا  ماگنه  تسا  دنق  لگ  نآ  حلصم  ناجازمدرس و  ءاشحا  رضم  تسا . نویسنا  اهنغور و 

ناکدرگ ودرگ ، زوج ،

ندروخ زین  نیبجنکـس و  راـنا و  نآ  حلـصم  رـضم و  ناـجازم  مرگ  يارب  تسا . یفاـضا  تبوطر  اـب  هارمه  کـشخ  لوا  رد  مرگ و  مود  رد 
. تسا شاخشخ  مخت  یکدنا 

. تسا نآ  زا  دعب  یشرت  ندروخ  ندرک و  یق  نآ  جالع  حلصم و  تسا و  یمس  رضم و  نآ  هدیکورچ  هنهک و 

نویفالا لدب  بح  لثام ، زوج  بح  ۀحّصلا ، هظفاح  هروتات ، لثاملا ، زوج 

رادـقم تسا . هنایزار  لفلف و  نآ  حلـصم  دوشیم و  رکف  داسف  نونج و  ثعاب  تسا . لادـتعا  هب  بیرق  نآ  یکـشخ  درـس و  مراهچ  لوا  رد 
عیمج دـشاب ، هتـشادن  تارکـسم  تارّدـخم و  هب  تداع  دروخب و  ار  نآ  گناد  کی  زا  رتشیب  هک  یـسک  تسا و  گناد  کـی  نآ  فرـصم 
تـسد یگناوید  تلاح  يداع و  ریغ  هدـنخ  تاکرح و  دوشیم و  ضراـع  لـقع  داـسف  دـساف و  تـالایخ  دـیامنیم و  دوبک  وا  رظنب  ءایـشا 

. داد دهاوخ 

يدنه زوج  اوبزوج ،

نآ حلصم  شش و  رگج و  رضم  زینشگ و  نآ  حلصم  روآدردرس و  رـضم و  ناجازممرگ  يارب  تسا . کشخ  موس  رد  مرگ و  مود  رخآ  رد 
نآ نزوب  نآ  هباشم  تسا . تقامح  یقلخجـک و  ثعاب  نآ  رد  يورهدایز  تسا . لاـقثم  ات 2  نآ  كاروخ  رادقم  دـشابیم . لسع  هشفنب و 

. تسا هسابسب 

ياچ

موس و رد  مرگ  نآ  يالعا  عون  مود و  طساوا  رد  کشخ  مود و  رخآ  ات  مرگ 
40 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

ياهجازم يارب  صوصخب  دراد  ررض  زین  نآ  ندروخ  غاد  رضم و  اتشان  نآ  ندیماشآ  دننادیم  درس  شطع  زا  نآ  نیکست  ببس  هب  یـضعب 
. مرگ

ینیچ بوچ 

دیاب نآ  تارـضم  زا  يریگولج  يارب  تسا . فالتخا  نآ  تعیبط  رد  ءاملع  نیب  دناهتـسناد و  يوقلا  بکرم  یخرب  ترارح و  هب  لـیام  رت و 
. دوش فرصم  کشزپ  رظن  تحت  طقف 
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«[ ح ] »

رتعص یعون  اشاح ،

خیـش دـننام  دناهتـسناد  مود  اـی  موس  رد  کـشخ  مرگ و  ار  نآ  یـضعب  کـشخ و  درـس و  مود  رد  رتعـص . هیبـش  تسا  یهوک  هندوپ  یعون 
. يدادغب سیئرلا و 

. تسا مرد  ات 5  لاقثم  ود  نآ  كاروخ  رادقم  تسا  عانعن  نآ  حلصم  هیر و  رضم 
. تسا نومیتفا  نآ  نزو  مین  هیقنت  رد  رتعص و  نآ  نزو  ربارب   1 نآ 5 / هباشم 

نابلا بح 

مین نزو و  کی  نآ  هباشم  مرد و  ود  ات  نآ  كاروخ  رادقم  تسا  هنایزار  نآ  حلـصم  هدـعم و  رگج و  رـضم  تسا . کشخ  مرگ و  مود  رد 
. دشابیم هسابسب  نآ  مهدکی  هخیلس و  نآ 

ناسلب تخرد  مخت  ناسلب ، بح 

ناسلب دوع  نآ  نزو  ربارب   1 نآ 5 / هباشم  مرد و  ات 2  نآ  كاروخ  رادقم  تساریتک . نآ  حلصم  هناثم و  رضم  کشخ . مرگ و  مود  رخآ  رد 
. تسا راغلا  بح  لیوط و  دنوارز  نآ  نزومه  نآ  تیقایرت  هباشم  تسا . هسابسب  نآ  نزو  مهدکی  هخیلس و  نآ  نزوب  دشابن  رگا  و 

41 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

نسارلا بح 

. تسا نآ  نزو  مین  هزادناب  نسار  نآ  هباشم  مهرد و  ات 2  نآ  كاروخ  رادقم  تسا . مود  رد  کشخ  مرگ و 

هجاوخ لقن  هنمسلا ، بح 

. تسا لسع  نیبجنکس و  نآ  حلصم  مضهرید و  لیقث و  تسا . هارمه  يرت  اب  کشخ و  مرگ و 

ساویر مخت  سابیرلا ، بح 

. تسا یناتسب  ضامح  مخت  نآ  هباشم  تسا . کشخ  درس و 

میرم دنویپ  بلحملا ، بح 

زغم نآ  هباـشم  مرد و  نآ 5  كاروخ  رادـقم  تسا . ساویر  هشفنب و  نغور  بالگ و  نآ  حلـصم  راح و  ءاشحا  ناجازممرگ و  غاـمد  رـضم 
. تسا ودرگ 

رفولین مخت  لینلا ، بح 

ثعاب دـشاب . هدنـشک  دـناوتیم  نآ  زا  هدایز  مرد و  کی  لاـقثم و   0 ات 5 / گـناد  کـی  زا  نآ  كاروخ  رادـقم  کـشخ . مرگ و  موس  رد 
هلیله تسا  رتهب  دشاب . هدش  برچ  نغور  اب  هدیئاس و  رایسب  هک  هلیله  نآ  حلصم  دوشیم . ءاعما  دیدش  یتحاران  طرفم و  لاهـسا  هچیپلد و 
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شنزومه نآ  هباشم  دنبای . افـش  ات  دـنماشایب  بسانم  تاخوبطم  اب  ای  ییاهنت  هب  حبـص  دـنناسیخب و  ماداب  نغور  رد  بش  کی  دـنبوکب و  ار 
. تسا ینمرا  لگ  نآ  نزو  مشش  کی  لظنحلا و  محش 

دوهج گنس  دوهیلا ، رجح 

. تسا نآ  نیجاعم  تافوفس و  یبرع و  غمص  نآ  حلصم  رگج و  رضم  دناهتفگ . زین  لدتعم  کشخ و  مود  رد  مرگ و  لوا  رد 
42 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

نهآ دیدح ،

. تسا کشخ  موس  رد  مرگ و  مود  رد 
زا دعب  تسا . هدیشود  هزات  ریش  ندیماشآ  نآ  ياوادم  ددرگیم و  دردرس  ناهد و  یکـشخ  مکـش و  دیدش  درد  ثعاب  نهآ  هدارب  ندروخ 

. دنلامب رس  رب  هکرس  واگ و  نغور  هشفنب و  نغور  هرک و  نآ 

رگنک فشرح ،

یناتسب زا  رتيوق  کشخ و  لوا  رد  مرگ و  مود  رخآ  رد  نآ  ینابایب  دناهتفگ . زین  رت  لوا  رد  کشخ و  لوا  رد  مرگ و  مود  رد  نآ  یناتـسب 
. دناهتفگ نآ  هب  مه  بوکع  تسا .

. تساه یشرت  هکرس و  نآ  حلصم  خاّفن و  غامد و  رضم  ادوس و  دلوم  ناجازممرگ و  رضم 

داشرلا بح  فرح ،

( داشرلا بح   ) نآ مخت  تسا و  مود  رد  کشخ  مرگ و  نآ  هایگ  تسا . رتتشرد  داشرلا  بح  یلو  هدش  هتفگ  زین  یهاش  كزیتهرت و  مخت 
. تسا هکرس  ینساک و  نآ  حلصم  دیامنیم . راردا  يراجم  رد  یگنت  داجیا  رضم و  هناثم  هدعم و  يارب  دشابیم . کشخ  مرگ و  موس  رد 

دنپسا دنفسا ، لمرح ،

رادـقم تسا . نیبجنکـس  شرت و  ياـههویم  نآ  حلـصم  تسا و  روآدردرـس  ناـجازممرگ و  رـضم  تسا . کـشخ  مود  رد  مرگ و  موس  رد 
. تسانام درق  نآ  هباشم  تسا . لاقثم  ات 2  کی  زا  نآ  كاروخ 

کهوکهس خلایس ، کساخراخ ، کسح ،

نآ  حلصم  رس و  رضم  دناهتفگ . زین  لوا  رد  کشخ  مرگ و  تسا . يوقلا  بکرم 
43 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

. تسا مرد  ات 5  نآ  كاروخ  رادقم  دجنک و  نغور  ماداب و 

هبل نسح  نابل ، یصح 

ات 5/ نآ  كاروخ  رادقم  دشابیم . شاخشخ  هشفنب و  نغور  نآ  حلصم  ناجازممرگ و  روآدردرـس  تسا . کشخ  لوا  رد  مرگ و  مود  رد 
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. تسا نآ  نزو  زا  یمین  مادکره  زا  یکطصم  ندال و  نآ  هباشم  لاقثم و   2

ضضح

لاقثم مین  زا  نآ  كاروخ  رادقم  تسا . امامح  نویسنا و  نآ  حلـصم  لاحط و  رـضم  تسا . کشخ  مود  رد  لدتعم و  تدورب  ترارح و  رد 
. تسا يدنه  ضضح  نآ  هباشم  مرد و  کی  ات 

هلیلبنش هبلح ،

ندیکم نویسنا و  نیبجنکس و  نآ  حلصم  اههضیب و  رـضم  روآیق و  روآدردرـس و  تسا . یفاضا  تبوطر  اب  هارمه  کشخ  مرگ و  مود  رد 
اب ای  هفرخ و  جانفسا و  گرب  اب  هبلح  نتخپ  نانآ  يارب  دننک و  فرـصم  ینـساک  نودب  ار  نآ  گرب  دیابن  ناجازم  مرگ  تسا . شوخیم  رانا 

. تسا نآ  حلصم  هک  تسا  بسانم  كدرز 

يدنه ناجنروس  بیبلح ،

ات 3 نآ  كاروخ  رادقم  تسا  ینساک  اریتک و  نآ  حلصم  نآ و  هدننکظیلغ  لاحط و  رـضم  دناهتفگ . زین  موس  رد  کشخ و  مرگ و  مود  رد 
. تسا مرد 

هژوگنا هزوغنآ ، تیتلح ،

. تسا یمـس  یقایرت و  توق  اب  کـشخ  مود  رخآ  رد  مرگ و  مراـهچ  لوا  رد  دـنمانیم . مه  رپ  هلوک  ار  نآ  هک  تسا  دیفـس  نادـجنا  غمص 
اریتک و نآ  حلصم  هاگیهت و  رضم  نویسنا و  نیریش و  شرت و  رانا  نآ  حلصم  رگج و  غامد و  تهج  زا  ناجازممرگ  رضم 

44 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 
. رضم نانآ  يارب  نآ  مامشتسا 

رخ غالا ، رامح ،

. تسا یلها  غالا  زا  رتکشخ  مرگ و  رخروگ )  ) یـشحو غالا  تسا . یفاضا  تبوطر  اب  هارمه  کشخ  موس  لیاوا  رد  مرگ و  مود  لـیاوا  رد 
يزاـسکاپ ار  دوخ  ادوس  تالهـسم  اـب  دروخیم  ار  نآ  هک  یـسک  دـیاب  تسا . يوادوس  ضارما  ادوس و  طـلخ  ثعاـب  نآ  تشوگ  ندروخ 

. ینامرد هایگ  کشزپ  روتسدب  نآ  لاثما  جیوافسب و  نومیتفا ، اینومقس ، دننام  دیامن 

ضاّمح

. ضباق توق  اب  دناهتفگ  کشخ  درس و  زین  مود  لیاوا  رد  تسا . کشخ  مود  رد  درس و  لوا  رد 
هنایزار و نآ  حلصم  لاحط و  هیلک و  رضم  نآ  مخت  تساهتبرش . نآ  حلـصم  هاب و  رـضم  تسا . کشخ  مود  رد  درـس و  لوا  رد  نآ  مخت 

. تسا مرد  ات 2  نآ  مخت  مرد و  ات 18  نآ  هایگ  كاروخ  رادقم  تسا . دنق 

امامح

ینیچراد بالگ و  لدنـص و  نآ  حلـصم  روآتلاسک و  روآدردرـس و  هدـعم و  رـضم  دـناهتفگ . مود  رد  یـضعب  کشخ و  مرگ و  موس  رد 
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ینیچراد بالگ و  لدنـص و  نآ  حلـصم  روآتلاسک و  روآدردرـس و  هدـعم و  رـضم  دـناهتفگ . مود  رد  یـضعب  کشخ و  مرگ و  موس  رد 
. تسا

دوخن صّمخ ،

. تسا رت  لوا  رد  نآ  هزات  زبس  کشخ و  مرگ و  لوا  رخآ  رد  نآ  ینابایب  کشخ و  مرگ و  لوا  رد  نآ  یناتسوب  تسا . فورعم  تابوبح  زا 
. دنامیم لاس  ات 3  نآ  تّوق 

هریز ای  هریز و  هدنراوگ  ای  شراوج  نآ  حلصم  نآ و  هزات  اصوصخ  لیقث  خفن و  حایر و  ّدلوم  شاخشخ و  نآ  حلصم  هناثم و  هیلک و  رـضم 
حلصم  تسا . دنقلگ  دیوش و  اب 
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. دشابیم شاخشخ  نیبجنکس و  ناجازممرگ  رد  نآ 

. تسا رضم  رایسب  دوخن  ندروخ  زا  دعب  بآ  ندیماشآ  تسا . یگرگ ) ایبول   ) سمرت لاعفا  ریاس  رد  ایبول و  هاب  هّوق  رد  نآ  هباشم 

انح

نآ حلـصم  هیر و  قلح و  رـضم  دـناهتفگ . لوا  رد  مرگ  ار  نآ  یـضعب  دـشابیم . کشخ  مود  رد  يدرـس و  هب  لـیام  تسا و  يوقلا  بکرم 
. دشابیم انوطق  رذب  باعل  اریتک و 

. دوشیم تکاله  ثعاب  كانرطخ و  نآ  زا  هدایز  لاقثم و  کی  ات  نآ  كاروخ  رادقم 

مقلع لهج ، وبا  هناودنه  لظنح ،

حلـصم اب  دیاب  رـضم و  امومع  اهجازم  رگید  اصوصخ و  ناجازممرگ  يارب  تسا . کشخ  مود  رد  دـناهتفگ . زین  موس  رد  مرگ و  مراهچ  رد 
مرن و بوخ  فرـصم  يارب  تسا  مزال  دوش . فرـصم  رگید  بسانم  ياهوراد  ای  هتـساشن و  اـی  دوهیلا و  لـقم  اـی  اریتک  اـی  یبرع  غمـص  نآ 

. دنیوگیم محش »  » نآ هب  هک  تسا  نآ  لخاد  هدشکشخ  تشوگ  هدافتسا ، دروم  ياهتمسق  دوش . هدیئاس 
. تسا مرد  کی  ات  مرد   0 زا 5 / نآ  محش  زا  كاروخ  رادقم  هدوب و  عورخلا  بح  نآ  هباشم 

«[ خ ] »

راخ

نآ هتخپان  هزات  ندروخ  خـفن و  ادوس و  دـّلوم  رـضم و  باـصعا  يارب  دـشابیم . مود  رخآ  رد  کـشخ  موس و  لوا  رد  درـس  نآ  عاونا  همه 
. تسا لسع  تبرش  نآ  حلصم  دنکیم . رس  رد  راّود  داجیا 

یشکاخ

رد مرگ  نآ  ریغص  ریغص . ریبک و  تسا : عون  ود  تسا . ریشکاخ  نآ  طلغ  حلطصم 
46 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

. مود رخآ  رد  مرگ  نآ  ریبک  لوا و  رد  رت  مود و  لوا 
. تسا لاقثم  ات 3  نآ  ریغص  لاقثم و  نآ 2  ریبک  عون  فرصم  رادقم  تساریتک . نآ  حلصم  هک  دوشیم  دردرس  ثعاب  يدراوم  رد 
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غالک نان  كرینپ ، يزاّبخ ،

رد اهیـشرت و  نآ  حلـصم  ناجازممرگ  رد  دناهتفگ . تدورب  ترارح و  رد  لدـتعم  یـضعب  دـنیوگ و  مود  رد  یـضعب  رت و  درـس و  لوا  رد 
هباشم تسا . مرد  ات 5  نآ  كاروخ  رادقم  اههویم و  ّبر  نآ  حلـصم  فیعـض و  هدعم  رـضم  دشابیم . هریز  نوجعم  اهلفلف و  اهجازمدرس 

. تسا یمتخ  مخت  نآ 

یگنرف نان  دیفس ، نان  يراوحلا ، زبخ 

نویـسنا و نآ  تارـضم  حلـصم  تسا . هدیـشود  هزات  ریـش  نغور و  اهینیریـش و  نآ  حلـصم  ریـساوب و  ثعاب  روآتسوبی و  طـلخ و  دـلوم 
. تسا نآ  لاثما  نیبجنکس و  رکش و  هنایزار ،

هچغاب خرس  ياهمرک  نیطارخ ،

. تسا یجراخ  لامعتسا  رد  رتشیب  نآ  ییوراد  صاوخ  تسا . رت  مرگ و  لوا  رد 

هزبرخ

رد مرگ و  لوا  رد  نآ  مخت  تسا . لدتعم  يرت  یمرگ و  رد  کمرگ  مود و  طساوا  رد  مرگ  نآ  نیریـش  رت و  مود  رد  لدتعم و  ترارح  رد 
. تسا هشفنب  لسع و  نآ  حلصم  رضم و  لاحط  يارب  نآ  مخت  تسا . رت  مود 

قبرخ

. تسا کشخ  مرگ و  موس  طسو  رد  دیفس  قبرخ  دراد . هایس  دیفس و  عون  ود 
. تسا دیفس  عون  زا  رتكانرطخ  کشخ و  مرگ و  موس  رخآ  رد  هایس  قبرخ 

47 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 
اب نتخپ  هب  نآ  حالـصا  دومن . زواجت  نآ  زا  دـیابن  لاقثم و  کی  ات  لاقثم  مین  زا  نآ  كاروخ  رادـقم  تسین . زیاـج  ییاـهنت  هب  نآ  فرـصم 

و رتعص ، اریتک ، نآ  حلصم  هیلک و  رضم  هایـس  قبرخ  دوش . هدروخ  اتـشان  دیابن  دنیامن . یکطـصم  اشاح و  یمک  اب  طولخم  ای  ماداب و  نغور 
. دناسریم تکاله  هب  ار  ناسنا  نآ  لاقثم  ود  تسا و  یکطصم  جندوف و  نویلاسارطف ،

لدرخ

يدنه کمن  اب  دیاب  تسا . هکرس  ماداب و  نغور  ینساک و  نآ  حلصم  تسا . یگنشت  ثعاب  ناجازممرگ و  رضم  کشخ . مرگ و  مراهچ  رد 
. تسا مرد  ات 3  نآ  كاروخ  رادقم  دنماشایب  ینمرا  هروب  ای  و 

بونرخ

. تسا کشخ  مود  رد  درس و  لوا  رد 
. تسا مرد  ات 5  نآ  كاروخ  رادقم  تسا . تابن  هنادهب و  نآ  تارضم  حلصم  تسا . ءاضعا  هدننککشخ  رضم و  هدعم  يارب 

کچرک ریجنا ، دیب  عورخ ،
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عوهت یگتفرگ و  بجوم  اهتـشا و  هدنرب  نیب  زا  نآ  هناد  زغم  دوشیم . هتفرگ  نآ  ياههناد  زا  کچرک  نغور  کشخ . مرگ و  مود  رخآ  رد 
نآ ددع  فرصم 20  تسا . نآ  هدنکتسوپ  هناد  ددع  ات 10  ددع  زا 5  نآ  كاروخ  رادقم  تسا . عانعن  یکطصم و  اریتک و  نآ  حلـصم  و 

. دشابیم ساویر  نآ  رهزداپ  يوق و  رکسم 
48 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

وهاک سخ ،

عانعن نآ  حلصم  تسا و  خفن  مشچ و  یکیرات  دید ، فعض  و  ساوح ، ترودک  یشومارف ، ثعاب  و  [ 24] وبر هاب و  رضم  مود . رد  رت  درس و 
. تسا مرد  یس  ات  نآ  بآ  زا  كاروخ  رادقم  تسا . نآ  هباشم  هریز و  هدرورپ و  هلیله  سفرک و  و 

شاخشخ

رد کشخ  یضعب  لوا و  رد  کشخ  درس و  نآ  تسوپ  تسا . هایـس  شاخـشخ  نآ  ینابایب  دیفـس و  شاخـشخ  نآ  یناتـسوب  تسا ، عون  ود 
هراصع تسا . کشخ  مود  رد  درـس و  موس  رخآ  رد  هایـس  ای  یناـبایب  شاخـشخ  تسا . لوا  رد  رت  مود و  رد  درـس  نآ  مخت  دـناهتفگ . موس 

. تسا تبوطر  هب  لیام  درس  دراد  مان  رانکوک  هکنآ 
یشومارف و ثعاب  اهتشا و  دض  هاب و  عطاق  نوخ و  دسفم  یلک  روطب  تسا . یکطصم  لسع و  رکش و  نآ  حلـصم  ناجازمدرـس و  هیر  رـضم 

. تسا يزیرغ  ترارح  هدنرب  نایم  زا  ءاضعا و  هدنهدتوخر  ساوح ، هدننکشّوشم 

هضیب هیصخ ،

. تسا توافتم  یناویح  ره  دروم  رد  اهنآ  راضم  تسا . بلاغ  اهنآ  رب  تبوطر  مرگ و  اهنآ  عاونا  تعیبط  تسا . سورخ  هضیب  نآ  نیرتهب 

یمتخ یمطخ ،

هراصع نآ  حلـصم  هدـعم و  رـضم  تسا . هتـسناد  لادـتعا  هب  مرگ  ار  نآ  انیـس  یلع  وبا  سیئرلا  خیـش  هتـسناد و  رت  درـس و  ار  نآ  سونیلاج 
هنایزار و لسع و  کشرز و 
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يزابخ نآ  هباشم  دشابیم . لاقثم  یس  ات  نآ  هتخپ  زا  لاقثم و  کی  نآ  کشخ  كاروخ  رادقم  تسا . لسع  نآ  حلصم  هیر و  رضم  دنیوگ 

. تسا كرینپ ) )

شافخ

. تسا کشخ  مراهچ  رد  مرگ و  موس  رد 

هکرس ّلخ ،

لصافم و درد  خفن و  کشخ و  هزات و  هفرس  دننام  هیر  ضارما  نابحاص  ناجازميوادوس و  ناگدروخلاس و  رضم  کشخ . درـس و  مود  رد 
يدرز باصعا و  فعض  دید و  فعـض  ءاقـستسا و  ثعاب  نآ  رب  تموادم  ناجازمدرـس و  رد  باصعا  رـضم  محر و  هاب و  ءاشحا و  فعض 
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ینیریش و هفرس ، يارب  نآ  ررض  حلصم  تسا . ظیلغ  خرس و  بارش  برچ و  تشوگبآ  اهینیریش و  نآ  حلـصم  يرغال و  حجـس و  گنر و 
. لاقثم ات 7  نآ  كاروخ  رادقم  تساهوراد . باعل  نآ  حجس  حلصم  مرگ و  ياهوراد  لسع و  نآ  باصعا  فعض  حلصم  ماداب و  نغور 

( هلومدیب يربدیب و  کشمدیب و  لماش   ) فالخ

هاگیهت و رـضم  تسا . ضباـق  یمک  رت و  درـس و  لوا  رد  نآ  هویم  کـشخ و  درـس و  نآ  گرب  تسا . رت  لوا  رد  درـس و  مود  رد  نآ  لـگ 
. تسا رکش  بالگ و  نآ  حلصم 

. تسا مرد  ات 20  مرد  زا 8  نآ  بآ  زا  كاروخ  رادقم 

بابلج رّلخ ،

یکاروخ تبرش  رادقم  لسع و  بارش  نآ  حلصم  خاّفن و  ادوس و  ّدلوم  باصعا و  رـضم  تسا . کشخ  مود  رخآ  رد  درـس و  موس  لوا  رد 
. تسا لاقثم  ات 10  نآ 

جنلخ گنلخ ،

. تسا نآ  تمسق  نیرترثؤم  نآ  هفوکش  مود و  رد  کشخ  مرگ و 
50 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

یطقآ نامخ ،

رادقم تسا . لسع  نآ  حلصم  رضم و  هیر  يارب  تسا . مود  رد  کشخ  درس و  نآ  هشیر  تسا . مهم  نآ  ریغص  دراد . ریغـص  ریبک و  عون  ود 
. تسا مرد  رثکا 2  دح  ات  نآ  كاروخ 

هیامریمخ

. تسا مرد  ات 18  نآ  كاروخ  رادقم  تسا . اریتک  نآ  حلصم  فیعض و  هنیس  رضم  دناهتفگ . زین  کشخ  مرگ و  مود  رد  يوقلا و  بکرم 

شیرس یتنخ ،

كاروخ رادقم  تسا . نیبجنکس  حلصم  نآ  تارضم  ریاس  يارب  یکطـصم و  نآ  حلـصم  هیلک و  رـضم  تسا . کشخ  مرگ و  مود  رخآ  رد 
. تسا مرد  ات 3  نآ 

. تسا لیقسا  مومس  عفد  رد  لقاقش و  هاب  توق  رد  نآ  هباشم 

وراد ورسخ  ناجنلوخ ،

لدنص و نآ  حلـصم  ناجازممرگ و  رد  روآدردرـس  هنیـس و  باجح  لد و  رـضم  دناهتفگ . موس  رد  یـضعب  کشخ و  مرگ و  مود  رخآ  رد 
. تسا مین  لاقثم و  کی  ات  نآ  كاروخ  رادقم  تسا . اریتک  نآ  حلصم  راردا و  هدنروآدنب  تسا . نویسنا  هبرف و  غرم  تشوگبآ  ریشابط و 

. تسا هبابک  نیچراد و  نآ  هباشم 
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ءاثق رایخ ،

. تسا رشع  ینثا  هدعم و  مخز  هب  نایالتبم  رضم  مود . رخآ  رد  رت  درس و 

گنلاب رایخ  دثق ، گنرداب ، رایخ 

. دنکیم خفن  یمس و  ماخ و  طلخ  دیلوت  رضم و  ناجازمدرس  يارب  تسا . رایخ  هباشم  نآ  صاوخ  مود و  رد  رت  درس و 
51 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

سولف ربنشرایخ ،

. دوشن هابتشا  یشورفهویم  رد  رادرایش  ینحنم و  ياهرایخ  اب  تسا . يدرس  یمرگ و  رد  لدتعم  دنیوگ  رت و  مرگ و  لوا  رد 
نآ هک  ماداب  نغور  نآ  حلصم  تسا و  ءاعما  هب  ندیبسچ  ببس  هب  حجس  هچیپلد و  ثعاب  نویسنا و  یکطـصم و  نآ  حلـصم  هدعم و  رـضم 
نزو مین  دبرت و  یمک  هنادیب و  زیوم  نآ  نزو  ربارب  نآ 3  هباشم  تسا . لاقثم  ات 20  لاقثم  زا 5  نآ  كاروخ  رادقم  دنشاب . هدرک  برچ  ار 

. تسا نیبجنرت  نآ 

«[ د ] »

ینیصراد ینیچراد ،

حلصم هناثم و  رضم  روآدردرس و  ناجازممرگ و  رضم  دوشیمن . دساف  دنامیم و  یقاب  لاس  ات 15  نآ  تّوق  مود و  رخآ  رد  کشخ  مرگ و 
نآ نزو  دننامه  ءاضعا  تیوقت  فیطلت و  لیلحت و  رد  نآ  هباشم  تسا . مرد  ات 5  مرد  زا 2  نآ  كاروخ  رادقم  تسا . نوراسا  اریتک و  نآ 

. تسا هبابک  لهبا و 

ناعشیشراد

نآ نزوب  نآ  هباشم  مرد و  ود  ات  نآ  كاروخ  رادقم  تسا . یکطـصم  نآ  حلـصم  رگج و  لاحط و  رـضم  مود . رد  کشخ  لوا و  رد  مرگ 
. تسا جنورد  نآ  نزو  فصن  جرحدم و  دنوارز  نآ  نزو  موسود  نوراسا و 

زارد لفلف  لفلفراد ،

بالگ لدنص و  یبرع و  غمص  نآ  حلصم  روآدردرـس و  رـس و  رـضم  دناهتفگ . موس  لوا  رد  یـضعب  تسا و  کشخ  مرگ و  مود  رخآ  رد 
. تسا

. دشابیم لاقثم  کی  ات  نآ  كاروخ  رادقم  تسا . دابنرز  لیبجنز و  نآ  نزوب  ای  دیفس و  لفلف  نآ  نزوب  نآ  هباشم 
52 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

یگناخ غرم  سورخ و  جاجد ،

درـس و سورخ  دـناهتفگ  هکنیا  تسا . رتـشیب  غرم  هجوـج  رد  تبوـطر  تـسا . لدـتعم  تبوـطر  رد  مرگ و  لوا  رخآ  رد  نآ  هـبرف  ناوـج و 
ثعاب نآ  رب  تموادـم  جـنلوق و  ثعاب  تاینبل  رگید  رینپ و  تسام و  کشک و  ریـش و  اـب  اـهنآ  فرـصم  تسین . دـیئات  لـباق  تسا  بوطرم 
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. تسا نیبجنکس  ناجازممرگ  رد  روگنا و  بآ  هتخپ  هراصع  بارش و  مرگ و  رایسب  هیودا  نآ  حلصم  ریساوب و  سرقن و 

نزرا نخد ،

. تسا لسع  رکش و  نآ  حلصم  هناثم و  گنس  هّدس و  دلوم  تسا . سرواج  یعون  نزرا  مود . رد  کشخ  لوا و  رخآ  رد  درس 

( هدنرپ  ) جاّرد

. دناهتسناد کشخ  مرگ و  مود  رد  یضعب  کشخ و  لوا  رد  ترارح و  هب  لیام 
. تساهیشرت نآ  حلصم  ناجازممرگ و  رضم 

هشپ تخرد  نوراد ، رادرد ،

. دشابیم لاقثم  کی  ات  نآ  كاروخ  رادقم  تسا . رکش  نآ  حلصم  ادوس و  دلوم  نوخ و  هدننازوس  تسا . کشخ  درس و  لوا  رد 

جنورد

. تسا ساویر  ّبر  ای  هروغ و  ّبر  اب  هارمه  ای  اهنت  هنایزار  نآ  حلصم  روآدردرس و  رس و  رضم  ناجازممرگ  يارب  کشخ . مرگ و  موس  رد 

هرهزرخ یلفد ،

نآ زا  شیب  مرد و  مین  ات  نآ  كاروخ  رادقم  تسا . لسع  نآ  حلـصم  شـش و  رـضم  تسا . یمـس  تّوق  اب  کشخ و  مرگ و  موس  رخآ  رد 
یگفالک  قاّنخ و  داجیا  هدنشک و 

53 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 
ماداب نغور  هزرفسا و  باعل  هدش ، درـس  برچ  غرم  تشوگبآ  ندیماشآ  غارفتـسا و  اب  نآ  ياوادم  دشابیم . كانرطخ  دنکیم و  خفن  و 

. تسا نکمم  اریتک  اب  هدش  درس  نیریش 

رانچ بلد ،

. تسا کشخ  درس و  رایسب  نآ  تسوپ  هویم و  تسا . ضباق  تّوق  اب  رت  درس و 
نآ حلـصم  دسرب  اهنآ  هب  هچنانچ  تسا . مشچ  شوگ و  ادص و  هیر و  رـضم  تیاغب  دنیـشنیم  نآ  ياهگرب  رب  هک  يرابغ  نآ و  هتخپ  بآ 

. تسا هدیشود  هزات  ریش 

یئارحص نسوس  خیب  ثوبلد ،

مرد ات 2  نآ  كاروخ  رادـقم  تسا . نآ  نتخپ  ریـش  رد  نآ  حلـصم  قلح و  رـضم  یفاـضا . تبوطر  اـب  هارمه  کـشخ  مرگ و  مود  رخآ  رد 
. تسا

( فورعم یهام   ) نیفلد
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. تسا مضهرید  برچ و  رایسب  ظیلغ و  طلخ  ّدلوم  لادتعا . هب  بیرق  رت و  درس و 

ناشوایس نوخ  نیوخالا ، مد 

هباشم لاقثم . کی  ات  مرد  مین  زا  نآ  كاروخ  رادقم  اریتک و  نآ  حلصم  هیلک و  رـضم  دناهتفگ . مود  رد  یـضعب  کشخ و  درـس و  موس  رد 
. دشابیم سخ  هراصع  جنداش و  نآ 

ییاطخ ریجنا  دیب  مخت  دند ،

. رگید ياهوراد  اب  هارمه  روتسد  قبط  رگم  تسین  زیاج  نآ  فرصم  تسا . یمس  یهایگ  کشخ و  مرگ و  مراهچ  لوا  رد  نآ  زغم 

«[ ذ ] »

( هرشح  ) حیرارذ

. دناهتفگ زین  موس  رد  کشخ و  مود  رد  مرگ و  موس  رخآ  رد  تسا . روبنز  هزادنا  وبدب و  كانرطخ و  رایسب  یّمس و  ياهرشح 
لد  اههدور و  هناثم و  دیدش  درد  ثعاب  دتفیب  اذغ  رد  ای  دوش  هدروخ  هچنانچ 

54 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 
ءاـم اـب  ندرک  غارفتـسا  نآ  ياوادـم  ددرگیم . ضراـع  گرم  اـتیاهن  رگید و  ضراوع  شغ و  سپـس  دوشیم . راردا  زا  يزیرنوخ  هچیپ و 

ندیماشآ ناتک و  رذب  نغور  واگ و  نغور  اب  هتخپ  ریعشلا  ءام  کشک و  دجنک و  نغور  هب  جوزمم  مرگ  بآ  واگ و  نغور  هتخپ و  تبـشلا 
. لیلحا رد  خرس  لگ  نغور  ندیناکچ  هرک و  اب  هزات  هفرخ  گرب  برچ و  تشوگبآ  هدیشود و  هزات  ریش 

سوردنخ تّرذ ،

. دشابیم مضهرید  لیقث و  تسا . رتمک  مدنگ  زا  رتشیب و  جنرب  زا  نآ  ییاذغ  شزرا  تسا . مود  رد  کشخ  ترارح و  هب  لیام  نآ  عبط 

الط رز ، بهذ ،

. يزیرغ تبوطر  اب  هارمه  یمرگ  هب  لیام  لدتعم 
. درادن يررض  چیه  دندقتعم  یضعب  تسا . طولبهاش  سالا و  بح  کشم و  لسع و  نآ  حلصم  يراردا و  هاگتسد  هناثم و  رضم 

گرگ بئذ ،

. تسا کشخ  مرگ و  موس  رد 

«[ ر ] »

يربونص غمص  جنایتار ،

. دناهتفگ مراهچ  رد  یضعب  کشخ و  مرگ و  موس  رخآ  رد 
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نسار

نوخ و داسف  ثعاب  نآ  رد  يورهدایز  رضم و  روآدردرس و  ناجازممرگ  يارب  تسا . یفاضا  تبوطر  اب  هارمه  موس  لوا  رد  کشخ  مرگ و 
. تسا شرت  بر  هکرس و  نآ  حلصم  هک  تسا  لسن  عطق 

يرگج هشیر  ساویر ، خیب  دنوار ،

55 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 
. دناهتفگ زین  يوقلا  بکرم  کشخ و  مرگ و  مود  لوا  رد 

لیتر الیتر ،

رتشین نآ  هدیزگ  عضوم  جالع  تسا . درـس  هدنـشک  مومـس  زا  دوش . تکاله  ثعاب  دناوتیم  اهنآ  زا  یـضعب  ندروخ  نآ و  طسوت  ندیزگ 
دامض نتـشاذگ  مرگ و  رتسکاخ  رد  نآ  ندربورف  کمنبآ و  اب  وشتـسش  مرگ و  بآ  رد  عضوم  نتـشاذگ  نآ و  ندیکم  عضوم و  رب  ندز 

. تسا الیتر  صوصخم  قایرت  هروغبآ و  سفرک و  مخت  و  هنادهایس )  ) زینوش ندروخ  کهآ و  ریجنا و  بوچ  رتسکاخ 

هزات يامرخ  بطر ،

راـیخ و هکرـس و  اـب  وهاـک  نآ  حلـصم  روآدردرـس و  ناـجازممرگ و  رد  توص  نادـند و  رـضم  تسا . رت  لوا  رد  مرگ و  مود  طـساوا  رد 
. تسا نیبجنکس 

رانا ناّمر ،

. ضباق تّوق  اب  رت و  لوا  رد  لادتعا و  هب  لیام  درس  نآ  نیریش  هضباق . تّوق  اب  تسا  مود  رخآ  ات  رت  درس و 

نوتیز نغور 

. تسا کشخ  مود و  رد  مرگ 

خرس لگ  نغور 

. تسا يوقلا  بکرم 

حاویر ساویر ، سابیر ،

ات نآ  كاروخ  رادقم  تسا . لسع  نویسنا و  دوع و  تبرش  نآ  حلصم  ناجازمدرس . رد  جنلوق  ثعاب  باصعا و  ففجم  هاب و  هنیس و  رـضم 
. تسا ساویر  ّبر  هروغ و  بآ  جرتا ، ضاّمح ، نآ  هباشم  مرد و  یس 

56 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

[25] اسریا هشفنب ، هشیر 
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. تسا رتمک  مود  رد  نآ  یکشخ  مود و  رخآ  رد  مرگ 

یهوک لبنس  هشیر 

. تسا زیوم  نآ  تارضم  حلصم  تسا . مود  رد  کشخ  موس و  رد  مرگ 

دنویر

. مود رد  کشخ  مرگ و  تسا . رتيوق  یناسارخ  زا  هک  دراد  فرصم  ینیچ  دنویر  رتشیب  تسا و  یناسارخ  ینیچ و  دنویر 

شش هیر ،

سالا و بح  نآ  حلصم  هدعم و  رـضم  تسا . هتـسناد  رت  درـس و  طارقب  یلو  تسا  رت  مرگ و  تسا . ههام  هلاغزب 6  هرب و  شـش  اهنآ  نیرتهب 
. تسا رکش 

«[ ز ] »

جاز

. تساهجاز ریاس  زا  رتکشخ  مرگ و  زبس  جاز  تسا . رگید  ماسقا  زا  رتفیطل  کشخ و  مرگ و  موس  لوا  رد  دیفس  جاز 
. دننک فرصم  بوطرم  هیودا  اب  دنیامن و  بوطرم  رایسب  ار  نآ  دیاب  هیر و  رضم  تیاغب  دایز  یکشخ  لیلدب 

ایرد فک  رحبلا ، دبز 

اـهباعل و نآ  حلـصم  هیر و  توص و  رـضم  غارفتـسا و  عوـهت و  عطاـق  تسا . هدنـشک  دـیدش و  تیمـس  ياراد  کـشخ . مرگ و  موـس  رد 
. تسا حیش  نآ  هباشم  تسا . كانرطخ  نآ  زا  هدایز  گناد و  کی  نآ  كاروخ  رادقم  تساهغمص .

57 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

دجربز

. تسا لسع  نآ  حلصم  هاب و  هّوق  هدنهدشهاک  تسا . کشخ  درس و  موس  رد 
. تسا دّرمز  نآ  هباشم  لاقثم و  مین  ات  نآ  كاروخ  رادقم 

زیوم بیبز ،

رـضم و ناـجازممرگ  يارب  تسا ) هدـش  تخرد  هب  هک  تسا  يروگنا  زیوم  . ) تسا ریغتم  نآ  ینیریـش  روـگنا و  عوـن  بسحهب  نآ  تعیبـط 
ات 30 نآ  كاروخ  رادقم  دشابیم  باّنع  نآ  حلصم  هیلک و  رضم  تسا  شاخشخ  شرت و  ياههویم  بآ  فرصم  نیبجنکـس و  نآ  حلـصم 

. تسا شمشک  نآ  هباشم  مرد و 

لیوط دنوارز  دنوارز ،
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کشخ مرگ و  مود  رد  جرحدم  دنوارز  تسا . کشخ  مود  رد  مرگ و  موس  رد  دنوارز  دراد . مان  جرحدم  دنوارز  نآ  رن  تسا و  هدام  رن و 
. تسا

ففجم لاحط و  رضم  جرحدم  دنوارز  دشابیم . جرحدم  دنوارز  نآ  هباشم  تسا . لسع  نآ  حلـصم  لاحط و  رگج و  رـضم  لیوط  دنوارز 
. تسا ینیچ  دنویر  نآ  نزو  مین  اب  هارمه  نآ  نزوب  لیوط  دنوارز  نآ  هباشم  تسا . هشفنب  ودک و  نغور  لسع و  نآ  حلصم  باصعا و 

هفاّرز

اب نآ  نتخپ  بوخ  نآ  حلصم  فیعض و  ياهجازم  ناجازم و  مرگ  رضم  يوادوس و  ظیلغ  طلخ  دلوم  تسا . مرگ  رایـسب  لوا و  رد  کشخ 
. دوشن هدروخ  تسا  رتهب  تسا . نغور  اب  نآ  ندروخ  هزبرخ و  تسوپ 

ارفصلا قورع  هبوچدرز ،

جنرت  ومیل و  نآ  حلصم  بلق و  رضم  تسا . موس  رد  کشخ  مرگ و  نآ  عبط 
58 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

. تسا مرگ  ات 7  رثکا  دح  نآ  كاروخ  رادقم  تسا .

( فورعم هدنرپ   ) راس روزرز ،

رتهب مرگ  ياهجازم  تسا . ردـنغچ  بآ  ای  نغور و  اـب  نتخپ  نآ  حلـصم  روآتسوبی و  ناـجازممرگ و  غاـمد  رـضم  تسا . کـشخ  مرگ و 
. دنشونب شوخیم  رانا  بآ  نآ  زا  دعب  دننک و  لوانت  هکرس  اب  تسا 

یناتسکرت ورس  بنرز ،

مرد ات 2  نآ  كاروخ  رادقم  مرگمین . بالج  زینشگ و  نآ  حلصم  تسا و  فیعض  دارفا  ناجازممرگ و  رضم  کشخ . مرگ و  مود  رخآ  رد 
. تسا هخیلس  هبابک و  نآ  هباشم  و 

روفاک قرع  دابنرز ،

. هشفنب نآ  حلصم  بلق و  رضم  نآ  هدایز  روآدردرس و  یفاضا . تبوطر  اب  کشخ  مرگ و  مود  رخآ  رد 
[. قوقشخرط 26 گناد  جنرت و 4  هناد  نآ  نزو  مین  جنورد و  نآ  لثم  مومس  عفر  رد  جنورد و  نادیزوب و  ندوب  حّرفم  رد  نآ  هباشم 

خینرز

. تسا یّمـس  رایـسب  رتيوق و  قوف  عوـن  ود  زا  رگید  عوـن  هس  کـشخ و  مرگ و  مراـهچ  رد  نآ  خرـس  کـشخ و  مرگ و  موـس  رد  نآ  درز 
. تسا مرد  مین  ات  نآ  كاروخ  رادقم  درز و  هلیله  تسوپ  نآ  تارضم  حلصم  تسین . زیاج  زیوجت  نودب  نآ  یکاروخ  فرصم 

59 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

ناجزوج زیرز ،

. مرد ات 5  تاخوبطم  رد  نآ  كاروخ  رادقم  نیبجنکس و  نآ  حلصم  روآدردرس و  تسا . کشخ  درس و 
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. مرد ات 5  تاخوبطم  رد  نآ  كاروخ  رادقم  نیبجنکس و  نآ  حلصم  روآدردرس و  تسا . کشخ  درس و 

نارفعز

. تسا کشخ  لوا  رد  مرگ و  مود  رد 
. تسا هدنشک  دایز  هدنخ  حیرفت و  تلاح  اب  نآ  مرد  مرد و 3  ات 2  نآ  كاروخ  رادقم  نیبجنکس و  نویسنا و  نآ  حلصم  باصعا و  رـضم 

. تسا هخیلس  نآ   1 لبنس و 6 / نآ   1 طسق و 4 / شدوخ  نزومه  نآ  هباشم  تسین . یعطق  دارفا  همه  رد  نازیم  نیا 
60 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

لاّقز هتخالاغز ،

. دشابیم رکش  نآ  حلصم  رضم و  هنیس  يارب  ضباق . يورین  اب  کشخ  لادتعا و  هب  لیام  درس 

تفز

هیر و رـضم  تسا . کـشخ  مرگ و  تسا . يرحب  تفز  ـالومعم  تفز  زا  روـظنم  یلبج و  تفز  يرحب و  تفز  سباـی ، تفز  تسا : عوـن  هـس 
. تسا مرد  ات 2  نآ  كاروخ  رادقم  اریتک و  نآ  حلصم 

موقز

رادـقم تسا . هدیـشود  هزاـت  ریـش  نآ  حلـصم  دردرـس و  ثعاـب  ناـجازممرگ و  رـضم  تسا . کـشخ  مرگ و  عبط  ياراد  نآ  يزاـجح  عون 
. تسا مرد  ات 5  نآ  كاروخ 

دّرمز

طاریق و کی  مدـلا 27 ] فزن  يارب  گناد و  کی  مومـس  عفد  رد  نآ  كاروخ  رادـقم  تسا . کـشخ  موس  رد  درـس و  مود  رد  نآ  ماـسقا 
. تسا ناجرم  لاهسا  عفر  رد  دجربز و  مومس  عفد  رد  نآ  هباشم 

دازآ نسوس  قبنز ،

. دناهتفگ مرگ  لوا  رد  یضعب  لدتعم و  یکشخ  رد  مرگ و  مود  رد  دراد . توافت  دیفس  نسوس  اب 

روبنز

: تسا دیفم  ریز  دراوم  نآ  یگدیزگ  عفر  يارب  تسا . کشخ  مرگ و  رایسب 
61 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

سر و لگ  ای  هکرس و  اب  روادج  ای  ینمرا  لگ  هکرس و  ای  كاخ  اب  هکرس  سپس  دوش . هدیکم  یگدیزگ  لحم  هدز و  یکچوک  رتشین  ادتبا 
رد رگا  نتـشاذگ و  خـی  بآ  رد  قوف  ياهراک  ماجنا  زا  سپ  یلک  روطب  خـی و  بآ  اب  هفرخ  ای  واگ و  هزات  نیگرـس  دامـض  اـی  هروغبآ و 

. نتشاذگ خی  بآ  رد  هلصافالب  ندربورف و  مرگ  بآ  رد  هکنیا  ای  هکرس  اب  تسام  دوبن ، سرتسد 

فرگنش رفجنز -
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برک و قانخ و  هدنشک ، نآ  لاقثم  هلاتق و 2  مومس  زا  دناهتسناد . درس  مود  رد  یضعب  موس و  رد  کشخ  یضعب  مّود و  رد  کشخ  مرگ و 
. دشابیم جنداش  نآ  رد  تسا . هریغ  لسعلا و  ءام  دیوش و  ریجنا و  خیبط  واگ و  نغور  اب  یق  هب  نآ  حالصا  دونج و  ناقفخ و 

لیبجنز

لسع و نآ  حلـصم  قلح و  رـضم  تسا . یفاضا  تبوطر  اب  هارمه  کشخ  مود  رد  نآ  کشخ  کـشخ و  لوا  رد  مرگ و  موس  رد  نآ  هزاـت 
. تسا لفلفلا  راد  لاعفا  یضعب  رد  نآ  هباشم  مرد و  ود  ات  نآ  كاروخ  رادقم  ماداب .

سم گنز  راگنز ،

هدیشود و هزات  ریش  نآ  حلصم  قلح و  رضم  نآ  درگ  تسا . هدنشک  مومس  زا  کشخ و  مرگ و  مراهچ  رد  دراد . یندعم  ریغ  یندعم و  عون 
. دشابیم هرک 

. تسین زیاج  ترورض  نودب  نآ  لامعتسا  باصعا و  رضم 

افوز

. تسا رتداح  مرگ و  رایسب  نآ  ینابایب  عون  تسا . لوا  رخآ  رد  کشخ  مود و  رد  مرگ  نآ  یناتسوب 

تاناویح هرهز 

. تسا کلهم  یمس و  شوحو  زا  یضعب  اهرام و  اهیهام و  زا  یضعب  هرهز  تسا . کشخ  مرگ و  مراهچ  ات  اههرهز  همه 

نوتیز

کشخ  ادیدش  نآ  سران  مود و  رد  کشخ  لوا و  رد  مرگ  نآ  هدیسر  هویم 
62 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

نتخوس ثعاب  نآ  ندروخ  رد  تموادم  تسا . لسع  نآ  حلصم  رضم و  هیر  يارب  دشابیم  کشخ  مرگ و  عبط  ياراد  نآ  هایـس  عون  تسا .
. تساهینیریش نآ  حلصم  طالخا و 

نومک هریز ،

كاروخ رادقم  تساریتک . نآ  حلصم  رضم و  هیر  يارب  تسا . هدننکرغال  نآ  فرصم  رد  تموادم  تسا . موس  رد  کشخ  مود و  رد  مرگ 
. تسا مرد  ات 7  مرد  نآ 2 

«[ س ] »

جذاس

نآ كاروخ  رادقم  تسا . هب  تبرش  نآ  حلصم  هناثم و  رضم  یکطصم و  نآ  حلصم  هیر و  رضم  دشابیم . کشخ  مود  رد  مرگ و  موس  رد 
. تسا هخیلس  ای  یهوک  لبنس  نآ  نزو  هب  نآ  هباشم  تسا . لاقثم  مین  ات  نیجاعم  رد  لاقثم و  کی  ات  تاخوبطم  رد 
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ناتسپس

خرس و لگ  گرب  ناجازمدرس  رد  نآ  حلصم  رگج و  رضم  هدعم و  هدننکفیعضت  دناهتفگ . زین  رت  لوا  رد  لدتعم و  تدورب  ترارح و  رد 
. تسا لاقثم  ات 10  ددع  نآ 30  كاروخ  رادقم  یمتخ و  نآ  هباشم  تسا و  باّنع  رگید  ياهجازم  رد 

بادس

رایسب کشخ و  مرگ و  مراهچ  رد  نآ  ینابایب  عون  دسریم . مود  هجرد  ات  رتمک و  یکشخ  یمرگ و  رد  نآ  هزات  موس و  رد  کشخ  مرگ و 
. دوشیم گرم  ثعاب  نآ  مرد  راهچ  تسا . هرهزرخ  زا  رتهدنشک  یمس و 

رادقم تسا . نویـسنا  نیبجنکـس و  نآ  حلـصم  ینم و  طالخا و  نتخوس  هقیقـش و  درد  دردرـس و  یئانیب و  فعـض  ثعاب  نآ  رب  تموادـم 
دشابیم و كانرطخ  ینابایب  عون  رد  نآ  زا  رتشیب  طاریق و  کی  نآ  ینابایب  عون  لاقثم و  ات 3  مرد  نآ 3  یناتسوب  فرصم 

63 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 
. دوشیم دیدش  شراخ  شزوس و  ثعاب  نآ  اب  تسد  سامت 

رانک تخرد  گرب  ردس ،

هدیئاس ردس  تسا . کشخ  درس و  نآ  هدشکشخ  دشابیم . رت  درـس و  نآ  هزات  یناتـسب  تسا و  کشخ  مود  رد  درـس و  لوا  رد  نآ  هویم 
. تسا رانک  تخرد  گرب 

لگ ناجازمدرس  يارب  نیبجنکس و  ناجازممرگ  يارب  نآ  حلصم  رضم و  غامد  يارب  تسا . نیبجنکس  نآ  حلصم  رضم و  ناجازمدرس  يارب 
. تسا مرگ   24 ات 5 / نآ  كاروخ  رادقم  تسا . یکطصم  دنق و 

سخرس

. تسا لیبنق  نآ  هباشم  لاقثم و  ات 10  نآ  كاروخ  رادقم  ینمرا و  حیش  نآ  حلصم  هیر و  رضم  تسا . کشخ  لوا  رد  مرگ و  مود  رد 

یئایرد گنچرخ  یئایرد ، ناطرس 

. تسا کشخ  درس و 

يرهن گنچرخ  يرهن ، ناطرس 

. تسا موتخم  لگ  یسربق و  لگ  نآ  حلصم  هناثم و  رضم  مود . رد  رت  درس و 
. تسا لاقثم  نآ 3  هتخوس  لاقثم و  نآ 5  كاروخ  رادقم 

ورس

هب نازوس و  دنت و  مرگ و  نآ  غمص  رتمرگ و  تخرد  يازجا  ریاس  زا  نآ  هویم  تسا . کشخ  موس  رد  لدتعم و  ترارح  رد  لوا و  رد  مرگ 
. تسا رتفیعض  نآ  زا  یلو  کیدزن  ربونص  غمص 

. تسا رانا  تسوپ  نآ  فصن  خرس و  تورزنا  نآ  نزو  هب  نآ  هباشم  اریتک و  نآ  حلصم  هیر و  رضم 
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64 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

رعرع یهوک ، ورس 

تنوشخ ثعاب  دناهتفگ . کشخ  مود  رد  مرگ و  لوا  رد  یضعب  کشخ و  مود  لوا  رد  مرگ و  موس  رد  نآ  هویم  کشخ و  مرگ و  موس  رد 
. تسا لاقثم  کی  نآ  كاروخ  رادقم  اریتک و  نآ  حلصم  هنیس و 

وتکسا نیمز ،) کشم   ) دعس

هیر و رـضم  رکـش و  نآ  حلـصم  توص و  قـلح و  رـضم  دـناهتفگ  کـشخ  مود  رد  مرگ و  لوا  رد  یـضعب  کـشخ و  مرگ و  مود  رخآ  رد 
. دشابیم نویسنا  نآ  حلصم 

ات مرد  کی  زا  نآ  كاروخ  رادقم  تسا . ندناسیخ  لسع  هکرس و  رد  زور  نآ 3  حلصم  ماذج و  ّدلوم  نوخ و  هدننازوس  نآ  دایز  فرصم 
. تسا نیچراد  نآ  عبر  ّرم و  نآ  فصن  بیطلا و  لبنس  شنزومه  نآ  هباشم  تسا ، لاقثم   2

هب لجرفس ،

کـشخ لوا و  رد  درـس  نآ  شرت  عون  دناهتفگ . زین  رت  لوا  رخآ  رد  یمرگ و  هب  لیام  لادتعا و  هب  بیرق  تدورب  ترارح و  رد  نآ  نیریش 
هنیـس و تنوشخ  ثعاب  نآ  رد  يورهدایز  تسا . مود  رد  رت  درـس و  هناد  هب  تسا . ضباـق  لوا و  رخآ  رد  درـس  شرت ، هب  ياـبرم  مود و  رد 
ات هنادهب  باعل  تسا . رضم  هفرس  هیر و  يارب  شرت  هب  يابرم  تسا . لسع  اب  ندومن  ابرم  نآ  تارضم  حلـصم  تسا  جنلوق  هفرـس و  هشعر و 

هنایزار ناجازمدرس  رد  رکش و  ناجازممرگ  رد  نآ  حلصم  هک  تسا  هدعم  هدننک  تسس  يدودح 

هدومحم اینومقس ،

فرصم تسا . هدننازوس  مرگ و  رایسب  نآ  هشیر  یمس و  ییوراد  دناهتفگ . موس  رد  کشخ  یخرب  مود و  رخآ  رد  کشخ  موس و  رد  مرگ 
بسانم  هیودا  اب  هارمه  دیاب  نآ 

65 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 
. دوشیم گرم  دایز و  لاهسا  درس و  قرع  یلاحدب و  ثعاب  نآ  هزادنا  زا  شیب  فرصم  نینج و  طقس  ثعاب  دوش . ماجنا  کشزپ  روتـسدب 
رد تسا . ضیرم  رب  درـس  بآ  نتخیر  قامـس و  ياـبرم  هب و  ياـبرم  ساویر و  ياـبرم  بیـس و  بآ  غود و  ندروخ  غارفتـسا و  نآ  جـالع 

دیاب ناکدوک  لیلع و  ياهجازم  فیعض و  بلق  نابحاص  ناجازممرگ و  دوش . فرصم  دیابن  مرگ  قطانم  درس و  رایسب  مرگ و  رایـسب  ياوه 
. تسا هدنشک  نآ  مرد  کی  ات  مرد  مین  زا  رتشیب  دننک . بانتجا  نآ  زا 

جنیبکس

هدنزورفارب ینطاب و  ماروا  ثروم  رـضم و  ناجازممرگ  يارب  دناهتفگ . مود  رد  ار  نآ  یکـشخ  یـضعب  کشخ و  مرگ و  موس  رد  نآ  غمص 
جنایتار مومـس  عفد  رد  دنق و  نآ  هباشم  مرد و  کی  ات  نآ  كاروخ  رادـقم  تساریتک . نآ  حلـصم  هّیلک و  هناثم و  رـضم  يزیرغ و  ترارح 

. تسا

تلس
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هدـعم و رـضم  خاّفن و  مضهرید و  نآ  تایب  نان  تسا . مود  رد  رت  لوا و  رد  کشخ  مرگ و  دـشاب . هدـنکتسوپ  مدـنگ  لثم  هک  وج  یعون 
. تساهینیریش اهیبرچ و  هنایزار و  نآ  حلصم 

رام تسوپ  هّیح ، خلس 

کی نآ  هتخوس  كاروخ  رادقم  تسا . لسع  نآ  حلصم  ءاعما و  رـضم  دناهتـسناد . کشخ  موس  رد  یـضعب  مود و  رخآ  رد  کشخ  مرگ و 
. تسا طاریق  کی  رام  مخت  طاریق و  هس  رام ، نوخ  مرد و 

ردنغچ قلس ،

روآ هچیپلد  جنلوق و  ثعاب  هدعم و  رضم  لوا . رد  ترارح  اب  يوقلا و  بکرم 
66 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

. دشابیم جرتا  بارش  ای  هروغ  بآ  ای  هماکبآ  لدرخ و  فرصم  سدع و  اب  نآ  نتخپ  نآ  حلصم  و 

هخیلس

رضم هاگ  تساریتک و  نآ  حلصم  هیلک و  رـضم  دنامیم . یقاب  نآ  تّوق  لاس  ات 7  دناهتفگ . موس  رد  یـضعب  مود و  رخآ  رد  مرگ  کشخ و 
. دوب دهاوخ  اریتک  ناتسپس و  نآ  حلصم  ءاعما و 

ینامیلس

تـسرد دـنمان  جـهر  هک  رافلا  ّمس  قبیز و  زا  هک  یعونـصم  تسا  ییوراد  دـشابیم . کلهم  كانرطخ و  ّمس  کشخ و  مرگ و  مراـهچ  رد 
هک تسا  نیگنـس  دیفـس و  هزات  نآ  نیرتهب  دوشیم . دیعـصت  مه ، اب  ندیئاس  بیکرت و  زا  رافلا  ّمس  هیقوا  کی  قبیز و  لطر  کی  دوشیم .

. دوشیم مهارم  لخاد 

قامس

. تسا هناد  زا  رتمک  نآ  گرب  يورین  کشخ و  موس  رد  نآ  یناتسهوک  مود و  رد  کشخ  درس و  عبط  ياراد 

یناویح نغور  نمس ،

. دراد یّمس  دض  تیصاخ  رت و  مرگ و  لوا  رخآ  رد  نآ  عاونا 

یکم ءانس 

هب ندولآ  مخت و  خاش و  بوچ و  زا  ندرک  كاـپ  نآ  حلـصم  عوهت و  هچیپلد و  یلاحدـب و  ثروم  لوا . رد  کـشخ  مود و  رخآ  رد  مرگ 
مرد و ات 3  مرد  زا 2  نآ  فرصم  رادقم  تسین . زیاج  ماداب  نغور  خرـس و  لگ  نودب  نآ  فرـصم  تسا . نآ  ندیبوک  زا  دعب  ماداب  نغور 

هلیله  نآ  نزو  فصن  نآ  هباشم  دشابیم . مرد  ات 7  مرد  زا 4  نآ  خوبطم  زا 
67 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

. تسا هشفنب  نآ  عبر  و 
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. تسا هشفنب  نآ  عبر  و 

لبنس

. تساریتک نآ  حلـصم  هیلک و  رـضم  تسا . یـسراف  لبنـس  یهوک و  لبنـس  یمور و  لبنـس  نآ  عاونا  زا  تسا . کشخ  مرگ و  مود  رخآ  رد 
. تسا نآ  نزوب  یّکم  رخذا  نآ  هباشم  لاقثم و  کی  ات  نآ  كاروخ  رادقم 

هبرگ فلع  نایرلا ، و  بیطلا ، لبنس 

بجوم نآ  دایز  فرصم  تسا . حیحص  لوا  رظن  هتـسناد و  کشخ  مود  رد  مرگ و  لوا  رد  ار  نآ  سونیلاج  مود و  رخآ  رد  کشخ  مرگ و 
ییاونشان  مشچ و  فعض 

68 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 
. درک زاغآ  هرابود  دومن و  كرت  هتفه  هس  تدم  فرصم و  زور  ات 10  تدم 8  دیاب  ددرگیم .

یمور لبنس 

رادقم اریتک و  نآ  حلـصم  هیلک و  رـضم  تسا . رتمک  نآ  یگدننکعمج  يورین  یلو  کشخ  مرگ و  مود  رخآ  رد  رتمرگ و  بیطلا  لبنـس  زا 
. لاقثم کی  ات  نآ  كاروخ 

ریبغ دجنس ،

. تسا لاقثم  کی  نآ  كاروخ  رادقم  تسا . مود  رد  کشخ  لوا و  رد  درس 

ناجنروس

نآ هایـس  خرـس و  عون  دنمانیم . لدـتعم  ترارح  رد  ار  نآ  دیفـس  عون  یـضعب  یفاضا و  تبوطر  اب  هارمه  مود  رد  کشخ  موس و  رد  مرگ 
عون یـسک  رگا  تسا . نارفعز  رکـش و  اریتک و  نآ  حلـصم  هک  دوشیم  دبک  هدعم و  فعـض  هچیپلد و  ثعاب  هدـعم و  رـضم  تسا . یّمس 

. دوش رهزداپ  ندروخ  هدیشود و  هزات  واگ  ریش  اب  غارفتسا  هب  راداو  دیاب  دروخب  ار  نآ  هایس  خرس و 

کهم هشیر  نایبنیریش ، سوس ،

. نوخ راشف  دـض  ياهوراد  اب  هارمه  رگم  دـننک ، بانتجا  نآ  فرـصم  زا  دـیاب  ینوخ  راشف  نارامیب  تسا . لوا  رد  کـشخ  مود و  رد  مرگ 
. تسا خرس  لگ  لاحط ، يارب  اریتک و  هیلک ، يارب  نآ  حلصم 

ربنسوس

جورداب و شوجنزرم و  نآ  هباشم  لاقثم و  کـی  نآ  کـشخ  تبرـش  رادـقم  تساریتک . نآ  حلـصم  هیر و  رـضم  موس . رد  کـشخ  مرگ و 
. تسا ربنسوس  نغور 

دیفس نسوس 
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. تسا لدتعم  یکشخ  يرت و  رد  لوا و  رد  مرگ 
69 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

( یتخرد  ) بیس

کشخ لوا  رد  لدتعم و  تدورب  ترارح و  رد  نآ  شوخیم  مود و  ای  لوا و  رد  کشخ  درس و  نآ  شرت  تسا . مود  رد  رت  لوا و  رد  مرگ 
. تسا

ینیمزبیس

نآ زا  دـیاب  ناطرـس  عاونا  هب  نایالتبم  هدـعم و  ناطرـس  دـجوم  دـنیوگیم . سپیچ  نآ  هب  هک  يزیچ  هدرکخرـس و  صوصخب  هدـعم  ّرـضم 
. دننک بانتجا 

موث ریس ،

تیـساسح ياراد  ناراـمیب  يارب  تسا . کـشخ  مرگ و  مراـهچ  رد  نآ  یناـبایب  عون  یفاـضا و  تبوـطر  ياراد  موـس و  رد  کـشخ  مرگ و 
روآدردرـس و نآ  دایز  فرـصم  دوشیم  نوخ  راـشف  ندـمآ  نیئاـپ  ثعاـب  رـضم و  ریـساوب  يارب  تسا . رـضم  رادراـب  ياـهمناخ  یتسوپ و 
ضارما و یضعب  هدننکجییهت  یسنج و  يورین  هدننکفیعضت  دنت و  يارفص  ّدلوم  ریزانخ و  ریحز و  هیر و  مشچ و  رـضم  نوخ و  هدننازوس 
شرت و رانا  بآ  نیبجنکس و  زینشگ و  اب  نآ  فرصم  هرک و  نغور  ای  ماداب و  نغور  ندومن  هفاضا  کمن و  بآ و  اب  نآ  نتخپ  نآ  حلـصم 

. تسا نآ  لاثما  نیریش و 

«[ ش ] »

هایگرهم حافل ، كزیباش ،

. درادن یتّوق  نآ  هشیر  رت و  درس و  نآ  هویم  موس و  رخآ  رد  کشخ  درس و 
. دنکیم بلج  دوخب  ار  نارگید  تبحم  دشاب  هتشاد  دوخ  هارمه  ار  نآ  سکره  دنیوگ  تسا . یّمس  ییوراد 

لسع و نغور و  ندرب  راکب  نآ  حلـصم  هدش و  عوهت  لقع و  لالتخا  راچد  دـشاب  هدروخ  ار  نآ  هک  یـسک  هدنـشک و  نآ  مرگ  فرصم 7 
. دوشیم یق  ثعاب  هک  تسا  نویسنا  لدرخ و  ینابایب و  بادس 

70 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

هناداش جنداش ،

. دشابیم کشخ  مود  رخآ  رد  درس و  لوا  رد  نآ  هتسش  ریغ  کشخ و  مود  رد  درس و  لوا  رخآ  رد  نآ  هتسش  تسا . گنس  یعون 
. تسا کشرز  هراصع  نآ  حلصم  ءاشحا و  هدعم و  رضم  نآ  عونصم 

ناحیر مرپساهاش ،

. تسا مرپساهاش  عاونا  زا  ناحیر  مود . رد  کشخ  لوا و  رد  مرگ 
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هرتهاش

. تسا ینساک  نآ  حلصم  رضم و  هیر  يارب  تسا . کشخ  مود  رد  لدتعم و  ترارح  رد 

شیشح بنق ، هنادهاش ،

71 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 
مرگ و بآ  واگ و  نغور  اـب  ندرک  یق  نآ  حلـصم  هدنـشک و  نآ  زا  رتداـیز  مرگ و   3 نآ 5 / گرب  كاروخ  رادقم  تسا . یّمـس  ییوراد 
رد يور  هدایز  تسا . نآ  ندرک  خرس  نآ  حلصم  هدعم و  رضم  یئانیب و  یگریت  دردرس و  نآ  مخت  تارضم  زا  تسا . دایز  یشرت  فرـصم 

شرت ياههویم  تبرش  فرب و  درس و  بآ  ومیل و  تبرش  يرکـش و  نیبجنکـس  شاخـشخ و  نآ  حلـصم  ءاشحا و  مخز  ثعاب  نآ  فرـصم 
. تسا

دوش دیوش ، تبش ،

هناثم هیلک و  هدعم و  یئانیب و  زغم و  هدننکفیعضت  نآ  ندروخ  رب  تموادم  ناجازممرگ و  رضم  کشخ . مود  لوا  رد  مرگ و  مود  رخآ  رد 
نآ هباشم  تسا . لسع  ینیچراد و  لفنرق و  نآ  حلصم  ناجازمدرس  رد  تساهیـشرت و  هروغبآ و  نیبجنکـس و  ومیلبآ و  نآ  حلـصم  و 

. تسا نآ  نغور  نآ و  مخت 

تسپساویر یقوقدنح ، یئارحص ، هجنوی  ردبش ،

. تسا هزات  ینساک  وهاک و  نآ  حلصم  رضم و  قلح  ولگ و  يارب  لوا . رد  کشخ  مود و  رد  مرگ 

کشک واگ  مربش ،

ناـجازممرگ و يارب  تسا . کـلهم  هدنـشک و  مومـس  زا  مراـهچ و  رد  کـشخ  مرگ و  نآ  هریـش  مود و  رخآ  رد  کـشخ  موـس و  رد  مرگ 
نآ كاروخ  رادقم  تسا . برچ  تشوگبآ  واگ و  نغور  ندروخ  نآ  حلصم  دنکیم . ییاهتشایب  بت و  داجیا  رضم و  فیعـض  صاخـشا 

. دراد ار  رثا  نامه  زین  نآ  هریش  زا  لاقثم  مین  دشکیم و  ار  واگ  نآ  لاقثم  کی  دنیوگ . مرگ   0 گناد 78 / کی  ات  ار 
72 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

ینامی ّبش 

. دناهتفگ زین  مرگ  موس ، رد  تسا . کشخ  موس  رد  مرگ و  مود  رد  نآ  عاونا 
روآگرم لاح ، رد  نآ  مرد  ود  هدوب و  هیر  رضم  دوشیم ، دیدش  تسوبی  دیدش و  هفرـس  ثعاب  رـضم و  رایـسب  نآ  زا  مرد  کی  ندیماشآ 

هزات رت و  ياههویم  فرـصم  ندرک و  غارفتـسا  دـنق و  رکـش و  واگ و  نغور  ای  واگ  هرک  هدیـشود و  هزات  ریـش  ندـیماشآ  نآ  جـالع  تسا .
. تسا

محش

. دوشیم لیکشت  ناسنا  ناویح و  ءاعما  هدعم و  هیلک و  فارطا  هک  یبرچ  یعون 

افش کیپ  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 461 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ یکـشخ  رب  دـنامب  هچره  کـشخ و  مرگ و  نآ  هنهک  تسا . یلها  زا  رتمرگ  یـشحو  ناویح  هداـم و  ناوـیح  زا  رتمرگ  رن  ناوـیح  محش 
دننام کمن و  لیبجنز و  ناجازمدرس  رد  تسا و  نآ  لاثما  ومیلبآ و  نیبجنکـس و  نآ  حلـصم  رـضم و  ناجازممرگ  يارب  دوشیم . هدوزفا 

. تسا نوتیز  نغور  لافطا  هیلک  رد  نآ  هباشم  تسا . نآ 

وله خوخ ، ولاتفش ،

عیرس باصعا و  بوطرم و  ياهجازم  رضم  تسا . رتشیب  ولاتفش  زا  وله  يرت  يدرـس و  دناهتفگ . درـس  لوا  رد  یـضعب  مود و  رد  رت  درس و 
. تسا لیبجنز  يابرم  لسع و  نآ  حلصم  ددرگیم و  نمزم  ياهبت  ثعاب  داسفلا و 

لقاقش

هیهت لسع  بآ  اب  هک  نآ  يابرم  لسع و  نآ  حلصم  روآ و  دردرس  اهتشا و  رضم  یفاضا . تبوطر  اب  هارمه  تسا  رت  مود  رد  مرگ و  لوا  رد 
. دشاب هدش 

نامعن قیاقش 

. تسا روآدایتعا  نآ  فرصم  ردخم و  داوم  ياراد  مود . رد  کشخ  مرگ و 
73 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

دزربط رکشین ، هراصع  رّکس ، رکش ،

رخآ رد  مرگ  خرس  رکش  دشابیم . رت  لوا  رد  مرگ و  مود  رخآ  رد  هزات  رکـشین  بآ  تسا . لوا  رد  کشخ  مود و  رد  مرگ  نآ  دیفـس  عون 
. تسا لوا  رد  رت  لوا و  رخآ  رد  مرگ  تابن ، لوا و  رخآ  رد  کشخ  مود و 

جازم هچیپلد و  لاهسا و  نابحاص  نیلولسم و  رضم  تسا . رتهب  دوش  رتهنهک  هچره  رکـش  لادتعا و  هب  کیدزن  ود  ره  تابن  دزربط و  رکش 
. دوشیم دردرس  ثعاب  بوطرم  ياهجازم  رد  رکش  يوارفص و  نوخ  ّدلوم  یگنسرگ  رد  نآ  فرصم  يوارفص و 

هدیـشود و هزات  ریـش  ماداب و  نآ  حلـصم  راجنه و  نوخ  هدـننازوس  طالخا و  دـسفم  نآ  هنهک  تسا . یـشرت  نغور و  فرـصم  نآ  حلـصم 
. تسا مرد  ات 3  نآ  كاروخ  رادقم  تسا . نآ  لاثما  وهاک و  ریشابط و  هب و  رانا و  بآ  یشرت و 

لاغیت رکش 

. تسا تابن  نآ  هباشم  مرد و  ات 5  نآ  كاروخ  رادقم  نیبجنرت و  رکش و  نآ  حلصم  تسا . بلاغ  نآ  رب  تبوطر  لدتعم و  ترارح  رد 

مغلش

رد مرگ و  موس  لوا  رد  نآ  مخت  تسا . رت  لوا ، رد  مرگ و  مود  طساوا  رد  نآ  ینابایب  رت و  لوا ، رخاوا  رد  مود و  لوا  رد  مرگ  نآ  یناتـسب 
نآ حلـصم  داـب و  دـّلوم  مرگ و  ياـهجازم  روآدردرـس  تساهینیریــش . هریز و  لـفلف و  نآ  حلــصم  خاّـفن و  نآ  مـخت  دـشابیم . رت  لوا ،
هدش رما  مغلش  ندروخ  هب  ثیداحا  رد  تسا . مرد  نآ 2  كاروخ  رادقم  تسا . رکش  هایس و  شاخشخ  دنق و  لگ  اهیـشرت و  نیبجنکس و 

. تسا
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لیلش

. دشابیم وله  ولاتفش و  دننام  صاوخ  رد 
74 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

سقب داشمش ،

. تسا رتيوق  جنران  راهب  زا  نآ  هفوکش  قرع  دناهتفگ . زین  درس  اهیضعب  مود و  رد  کشخ  مرگ و 

گنش

. دشابیم قوراف  رهزداپ )  ) قایرت یلصا  يازجا  زا  مس و  دض  تسا . کشخ  نآ  يوناث  جازم  درس و  هب  لیام  لدتعم و 

نارکوش

گرم یگفخ و  جّنـشت و  يروک و  مـالک و  لـقع و  لاوز  ثعاـب  نآ  ندروخ  تسا . یّمـس  رایـسب  موس و  رد  کـشخ  درـس و  مراـهچ  رد 
لفلف و نیتنـسفا و  غالا و  ریـش  يوق و  ياهرهزداپ  فرـصم  يدوبهب  كدـنا  زا  سپ  لاهـسا و  غارفتـسا و  هب  ترداـبم  نآ  جـالع  دوشیم .

. دشابیم انامدرق  ای  بادس و  رتسدیبدنج و 

هنادهایس زینوش ،

75 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 
. دشابیم نآ  ندـناسیخ  هکرـس  رد  نآ  حلـصم  ردـس و  قلح و  یگتفرگ  بجوم  ناجازممرگ  يارب  تسا . موس  رد  کشخ  مرگ و  نآ  عبط 

. تساریتک نآ  حلصم  هیلک و  رضم 
. تسا دیوش  مخت  نآ  نزو  فصن  نویسنا و  نآ  هباشم  تسا . ناجازممرگ  رد  مرد   0 ناجازمدرس و 5 / رد  مرد  ات 2  نآ  كاروخ  رادقم 

هنمرد حیش ،

. تسا سمرت  یکطصم و  نآ  حلصم  هک  روآدردرس  رضم و  بصع  هدعم و  يارب  دناهتفگ . مود  رد  یضعب  موس و  رد  کشخ  مرگ و 

تشخریش

. لدتعم یکشخ  تبوطر و  رد  لوا و  رخآ  رد  مرگ 
ات نآ  كاروخ  رادقم  دشابیم . هنایزار  ماداب و  نغور  نآ  حلـصم  تسا و  لازنا  تعرـس  ینم و  ندرک  قیقر  هدـعم و  رد  رقارق  داب و  دـلوم 

. تسا نیبجنرت  نآ  نزوب  نآ  هباشم  تبرش و  تروصب  لاقثم   25

یعارلا كاوسم  جرطیش ،

رد نآ  هباشم  مرد و  کی  نآ  كاروخ  رادقم  تسا . یکطصم  یبرع و  غمـص  نآ  حلـصم  رـضم و  هیر  يارب  موس . رخآ  رد  کشخ  مرگ و 
. تسا دابنرز  هوف و  نآ  ریغ  رد  ناجرم و  لاحط  رب  ریثأت 
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هناوید مدنگ  ملیش ،

یقوقدـنح نآ  هباـشم  دـنزادنا . بارـش  رد  رگا  صوـصخب  روآباوـخ  تسا . رتـشیب  نآ  یمرگ  زا  نآ  یکـشخ  کـشخ و  مرگ و  مود  رد 
. تسا ردبش ) )

76 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

«[ ص ] »

نوباص

. تسا دجنک  نغور  مرگ و  بآ  اب  غارفتسا  نآ  جالع  هدنشک و  نآ  ندروخ  موس . رد  کشخ  مرگ و 

برقعلا ۀشیشح  امویرماص ،

نآ ییوراد  فرصم  رادقم  تسا . لسع  نآ  حلصم  رضم و  لاحط  يارب  تسا . رتشیب  نآ  یکـشخ  زا  نآ  ترارح  مود و  رد  کشخ  مرگ و 
. تسا مرد  ات 2 

ربص

تسا و رـضم  دعقم  فیعـض و  دبک  هدعم و  يارب  نآ  دح  زا  جراخ  فرـصم  دـناهتفگ . کشخ  موس  رد  یـضعب  مود و  رد  کشخ  مرگ و 
ای خرس  لگ  نغور  لومح  لقم و  دعقم  تهج  زا  یکطصم و  خرس و  لگ  گرب  دبک  فیعـض و  هدعم  يارب  اریتک و  ءاعما ، رد  نآ  حلـصم 

. تسا زب  هیپ  اب  هشفنب  نغور 

نشیوآ رتعص ،

. دشابیم لاقثم  ات 5  نآ  كاروخ  رادقم  تسا . هکرس  نآ  حلصم  هیر و  رضم  دناهتفگ . موس  لوا  رد  یضعب  کشخ و  مرگ و  مود  رخآ  رد 
. دنیوگ هزرم  ار  یناتسب  رتعص 

. دناهتفگ زین  عیشمارط  کشم  نآ  هب  هک  تسا  نشیوآ  هداوناخ  زا  زین  یتوکاک 

یبرع غمص 

. تساریتک نآ  حلصم  هاگیهت و  رضم  دنادیم . مرگ  ار  نآ  سونیلاج  تسا . کشخ  مود  رد  لدتعم و  یمرگ  رد 

لدنص

. تسا موس  رد  کشخ  مود و  رد  درس  نآ  خرس  تسا و  مود  رد  کشخ  موس و  رد  درس  نآ  درز  دیفس و  عون 
77 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

. دناهتفگ هنشآ  یضعب  روفاک و  نآ  نزو  فصن  نآ  هباشم  لاقثم و  کی  نآ  كاروخ  رادقم  تسا . تابن  لسع و  نآ  حلصم  توص و  رضم 
. تسا لفوف  نآ  نزو  فصن  نآ  خرس  هباشم 
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( جاک هویم   ) هزوغلچ جاک ، مخت  جاک ، ربونص ،

نآ هوـیم  دـشابیم . لوا  رد  رت  مود و  رد  مرگ  عـبط  ياراد  ربونـص  بح  تـسا . نآ  زغم  زا  رتـمرگ  نآ  تسوـپ  موـس و  رد  کـشخ  مرگ و 
. تسا ماداب  یعون  رمث  دنمان  هزوغلچ  برع  دالب  قارع و  زاریش و  رد  هچنآ  دشابیم و  ربونص  یعون  رمث  هزوغلچ ،

يارب ضباق و  شرت و  ياههویم  نیبجنکس و  نآ  حلصم  تسا و  عوهت  دردرس و  ثعاب  رـضم و  ناجازممرگ  يارب  مضهرید و  ربونـص  بح 
. درادن حلصم  هب  جایتحا  دیفم و  ناجازمدرس 

«[ ض ] »

هغابروق عدفض ،

. تسا كانرطخ  یّمس و  نآ  ندروخ  تسا . کشخ  لوا  رد  درس و  موس  رد 

«[ ط ] »

ریشابط

. تسا هتسناد  يوقلا  بکرم  سیئرلا  خیش  کشخ و  موس  رد  مرگ و  مود  رد 
حلصم ناجازمدرس  يارب  بانع و  ای  ربص  نآ  حلصم  رضم و  هیر  يارب  یکطصم و  لسع و  نآ  حلصم  هاب و  رـضم  نآ  فرـصم  رب  تموادم 

. تسا نارفعز  نآ 

تیثارط

انوطق رذـب  نآ  حلـصم  هک  تسا  تسوپ  هدننکتخـس  رکـش و  نآ  حلـصم  رـضم و  هیر  يارب  دـشابیم . موس  رد  کـشخ  درـس و  نآ  عـبط 
[28 .] دوشیم زیوجت  مرد  ات 3  نآ  ییوراد  كاروخ  رادقم  دشابیم . هزرفسا ) )

ص78 7 ؛  جنتم افش ؛  کیپ  هعومجم 
78 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

نوخرت نوخرط ،

(. یناتسب  ) کشخ مرگ و  لوا ، رد  ینابایب .)  ) کشخ مرگ و  موس ، رد 
ثعاـب تسا . درـس  ناـهایگ  مخت  نآ  حلـصم  نوخ و  قّرحم  ناـنآ و  هاـب  عطاـق  و  ناـجازممرگ )  ) نیرورحم رـضم  هدـننکریذخت . توـق  اـب 

. دشابیم لسع  نآ  حلصم  هنیس و  تنوشخ 
. دوشیم نآ  رثا  دیدشت  ثعاب  هنایزار  تسا  سفرک  نآ  حلصم  تخس و  نآ  مضه 

امرخ هفوکش  علط ،

حلصم  هنیس و  درد  لوبلا و  رسع  جنلوق و  ثعاب  کشخ . مود  رد  درس و  لوا  رد 
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79 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 
نانز توهـش  كرحم  نادرم و  هاـب  كرحم  تسا . لـسع  لـیبجنز و  اـهلفلف و  هریز و  شراوج  اهینیریـش و  اـهتشوگ و  اـهیبرچ و  نآ 

. تسا

ینمرا لگ  ای  نیط 

. تسا مرد  ات 2  مرد  مین  زا  نآ  كاروخ  رادقم  تسا . بالگ  یکطصم و  نآ  حلصم  لاحط و  رضم  مود . رد  کشخ  لوا و  رد  درس 

«[ ظ ] »

دیفس نیمسای  ناّیظ ،

نیریـش و ماداب  نغور  نآ  حلـصم  دـنریگیم . رارق  موس  هجرد  رد  نآ  يازجا  ریاس  مراهچ و  لوا  رد  مرگ  کـشخ و  عبط  ياراد  نآ  هشیر 
اب هارمه  کلهم ، هدنشک و  نآ  لاقثم  کی  ات  تسا و  مرد  مین  نآ  كاروخ  رادقم  دوش . فرصم  دح  زا  رتشیب  هکیتروصرد  تساهيدرس 

. دشابیم دیدش  دردلد  غارفتسا و 

«[ ع ] »

یهوک نوخرت  هشیر  احرقرقاع ،

اریتک و نآ  حلصم  رضم و  هیر  يارب  دشابیم . مرگ  موس  رد  نآ  یناتـسب  عون  تسا . مراهچ  لوا  ات  موس و  رخآ  رد  کشخ  مرگ و  نآ  عبط 
. تسا مرد  کی  ات  نآ  كاروخ  رادقم  هدوب و  زیوم 

سدع

. تسا رتحیحـص  لوا  لوـق  دـناهتفگ . مود  رد  کـشخ  درـس و  ار  نآ  یـضعب  یلو  تـسا  کـشخ  مود  رد  لادـتعا و  هـب  لـیام  ترارح  رد 
ءاقستسا داجیا  اهینیریش  اب  تفس و  ماروا  ماذج و  ناطرس و  ایلوخیلام و  مشچ و  یکیرات  يوادوس و  نوخ  داجیا  ثعاب  نآ  دایز  فرـصم 

شوشم ناشیرپ و  ياهباوخ  ثعاب  هاب و  عطاق  ندب و  ءاضعا  هدننککشخ  ضیح و  سابتحا  نآ و  ندـمآ  دـنب  لوبلا و  رـسع  ریـساوب و  و 
. دشاب هدمآ  ماوق  هب  الماک  هک  تسا  دجنک  نغور  نآ  حلصم  ددرگیم .

80 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

ناسنا تاناویح و  تسوپ  تاحشرت  قرع ،

لسعلا و ءام  هب  هیقنت  نآ  جالع  دشاب . هدرک  فرصم  هک  یـسک  قرع  یئوبدب  قاّنخ و  قرع و  نالیـس  ثعاب  نآ  تارـضم  تسا . رت  مرگ و 
. تسا مرگ  بآ  اب  مرد   0 مادکره 5 / زا  یناردنا  حلم  دنوارز و  ندیماشآ  موتخم و  نیطلا  قایرت  لگ و  نغور  ندروخ 

لسع

کـشخ مود  رد  مرگ و  موس  لوا  رد  نآ  هنهک  مود و  رخآ  رد  مرگ  کشخ و  نآ  هدـنام  یمک  لوا و  رد  کشخ  مود و  رد  مرگ  نآ  هزات 
. تسا
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ومیلبآ و جرتا و  شرت و  رانا  بآ  نآ  حلـصم  دوشیم و  شطع  يوارفـص و  ضارما  غامد و  داسف  دردرـس و  ثعاب  نآ  فرـصم  يداـیز 
. تسا لاقثم  ات 15  نآ  كاروخ  رادقم  تسا . زینشگ  هکرس و  اهنآ و  يابرم  شرت و  ياههویم 

بالبل هقشع ،

. تسا تابن  نآ  حلصم  رضم و  هناثم  رس و  باصعا و  يارب  تسا . بکرم  ياهورین  ياراد 
. تسا تابن  اب  مرگ  ات 105  مرگ  نآ 35  تبرش  ییوراد  كاروخ  رادقم 

کشجنگ روفصع ،

. تسا نیبجنکس  هروغ و  رانا و  بآ  نآ  حلصم  ناجازممرگ و  رضم  تسا . کشخ  مرگ و  مود  رد 

درام طولب ، هویم  صفع ،

غمص اریتک و  نآ  حلصم  رضم و  قلح  هنیس و  يارب  ضبقلا . دیدش  درـس و  رایـسب و  یکاخ  رـصنع  ياراد  مود و  رد  کشخ  لوا و  رد  درس 
. تسا یبرع 

81 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

( هدنرپ  ) باقع

. تسا کشخ  مرگ و  مود  رد 

مدژک برقع ،

. تسا کشخ  درس و  موس  رد 

( فورعم گنس   ) قیقع

. تسا دّسب  نآ  هباشم  مرد و   0 ات 5 / نآ  كاروخ  رادقم  اریتک و  نآ  حلصم  هیلک و  رضم  کشخ . درس و  مود  رد 

ولاز ولز ، قلع ،

. دوشیم ادج  کمن  هکرس و  هرغرغ  اب  دبسچب  ولگ  رب  هچنانچ  تسا . کشخ  درس و 

زقس تخرد  مطبلا ، کلع 

کی ات  نآ  كاروخ  رادقم  لسع و  نآ  حلصم  باصعا و  رضم  نیبجنکس و  نآ  حلصم  ناجازممرگ و  رـضم  کشخ . مرگ و  مود  رخآ  رد 
. دشابیم لاقثم 

باّنع
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. تسا تدورب  ترارح و  ظاحل  زا  لدتعم  عبط  ياراد  نآ  هزات 
رادقم هاب و  تیوقت  هیودا  لسع و  نآ  حلصم  هاب و  هوق  هدننک  فیعضت  دشابیم . یبالگ  زیوم و  رکش و  نآ  حلصم  جازمدرس و  هدعم  رضم 

. دشابیم ددع  ات 50  نآ  كاروخ 

روگنا بنع ،

جنلوق لاحط و  رگج و  هّدـس  ثعاـب  دـناهتفگ . رت  مرگ و  مود  رد  ار  نآ  نیریـش  رایـسب  یـضعب  رت و  مرگ و  لوا  رخآ  رد  نآ  هدیـسر  عاونا 
سفرک  مخت  نآ  حلصم  تسا و  یحیر 
82 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

. تسا شرت  ياهاذغ  نیبجنکس و  نآ  حلصم  دوش  یگنشت  ثعاب  رگا  دشابیم .
اب هارمه  تسا  رتهب  دوشیم . ینوفع  ياهبت  ءاقستسا و  نوچمه  یکانرطخ  ياهيرامیب  ثعاب  رضم و  رایسب  روگنا  يور  درـس  بآ  ندروخ 

. دوشن هدروخ  زیچ  چیه  روگنا 
. دوشن هدروخ  ندیچ  زا  دعب  هلصافالب  تسا  رتهب  تسا . راگزاسان  تشوگ  اب 

هابور روگنا  يزیرجات ، بلعثلا ، بنع 

عون موـس و  رد  کـشخ  درـس و  نآ  ردـخم  عوـن  تسا . مود  رد  کـشخ  لوا و  رد  درـس  دـناهتفگ  کـشخ و  درـس و  مود  رد  نآ  یناتـسب 
. تسا رتفیعض  نآ  زا  یلو  نویفا  هب  هیبش  نآ  روآباوخ 

هتخپ بآ  لاقثم و  ات 10  تاخوبطم  رد  لاقثم و  ات 5  نآ  كاروخ  رادقم  دشابیم . جنکاک  نآ  هباشم  تسا ، دنق  نآ  حلـصم  هناثم و  رـضم 
. دشابیم لاقثم  ات 20  نآ  خوبطم ) )

ندرک یق  لسعلا و  ءام  ندیماشآ  نآ  جالع  هدنشک و  نآ  لاقثم  ات 4  فرصم  هک  تسا  مومس  زا  کشخ و  مراهچ  رد  بلعثلا  بنع  یعون 
. غرم هنیس  خلت و  ماداب  هنایزار و  ریش و  نویسنا و  نآ و  هب 

ربنع

روفاک و نآ  حلـصم  ناجازممرگ و  رد  نآ  ّتقر  نوخ و  نایلغ  ثعاب  دناهتفگ . کشخ  زین  مود  رد  یـضعب  لوا و  رد  کشخ  مود  رد  مرگ 
ریشابط و دننام  درس  ياهوراد  نآ  حلصم  يدبک و  حور  هدننکفیعض  یبرع و  غمص  نآ  حلـصم  ءاعما و  رـضم  تسا . درـس  رت و  ياههویم 

. تسا زینشگ 

یشحو زایپ  یتشد ، زایپ  لصنع ،

. تسا یگدننازوس  یفاضا و  تبوطر  اب  هارمه  مود  رد  کشخ  موس و  رد  مرگ  لصنع  زایپ 
83 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

توبکنع

جالع نآ  جالع  دوشیم . تکاله  ثعاـب  نآ  فرـصم  یّمـس و  دراد  دـنلب  ياـهاپ  هک  یتوبکنع  دـشابیم . کـشخ  درـس و  نآ  عاونا  همه 
. دش رکذ  البق  هک  تسالیتر 
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دوع

. دناهتفگ زین  مود  رد  کشخ  ار  نآ  یضعب  موس و  رد  کشخ  مود و  رخآ  رد  مرگ 
کی نآ  كاروخ  رادـقم  بالگ و  نآ  حلـصم  هک  رـضم  ضبن  ماظتنا  يارب  نیبجنکـس و  روفاـک و  نآ  حلـصم  رـضم و  ناـجازممرگ  يارب 

. دشابیم لاقثم 

ناسلب دوع 

. دشابیم ناسلب  ّبح  نآ  هباشم  لاقثم و  مین  ات  تبرش  رادقم  اریتک و  نآ  حلصم  ءاعما و  رضم  موس . رد  کشخ  مرگ و 

تاناویح مشچ  نویع ،

رتعص کمن و  نآ  حلصم  ناجازمدرس و  رضم  دشابیم . ءاضعا  ریاس  زا  رتدایز  نآ  تبوطر  رت و  مرگ و  تسا . دنفسوگ  مشچ  اهنآ  نیرتهب 
. تسا

«[ غ ] »

راغ

زا نآ  نغور  تسا . ءازجا  ریاـس  زا  رتکـشخ  نآ  هویم  نآ و  تسوپ  گرب و  زا  رتمرگ  نآ  هویم  زغم  نآ .) گرب   ) مود رد  کـشخ  مرگ و 
. دشابیم اریتک  نآ  حلصم  هنیس و  رضم  یق و  كرحم  هدعم و  روآتوخر  نآ  نغور  بح و  تسا . رتمرگ  ودرگ  نغور 

ربنـسوس خـلت و  ماداب  دوشن  تفای  رگا  جذاس و  بلحملا و  بح  نآ  هباـشم  لاـقثم و  ود  اـت  لاـقثم  مین  شگرب  نآ و  بح  كاروخ  رادـقم 
. تسا

نوقیراغ

لوقب  دشابیم و  انیس  نبا  سیئرلا  خیش  هدیقع  هب  کشخ  مود  رد  مرگ و  لوا  رد 
84 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

ادج ار  نآ  دیاب  تسا و  هدیچ  ياهنخان  هب  هیبش  نآ  یّمـس  يازجا  دناهتفگ . موس  ات  ار  نآ  یمرگ  یـضعب  مود و  رد  کشخ  مرگ و  رگید 
ریاس هدیشود و  هزات  ریـش  مرگ و  بآ  هب  ندرک  غارفتـسا  رتسدیبدنج و  نآ  حلـصم  لاحره  رد  هک  تسا  یّمـس  نآ  ماسقا  زا  یـضعب  دننک .

. تسا هدروخ  شدنک  هک  تسا  یسک  دروم  رد  ریبادت 
نآ عبر  دـبرت و  نآ  نزوب  لـظنحلا و  محـش  نآ  نزو  فصن  نآ  هباـشم  لاـقثم . کـی  اـت  تاـخوبطم  رد  مرد و  کـی  نآ  كاروخ  رادـقم 

. جیوافسب نآ  نزو  ربارب  ود  نویفرف و  نآ  عبر  لیبجنز و 

تلادخ ثفاغ ،

هباشم دشابیم . مرد  ات 7  خوبطم  رد  مرد و  ات 3  نآ  كاروخ  رادقم  نویسنا و  نآ  حلصم  لاحط و  رـضم  مود . رد  کشخ  لوا و  رد  مرگ 
. تسا نیتنسفا  نآ  نزو  مین  نوراسا و  نآ  نزوب  اهبت  رد  نآ 
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هیلاغ

. تسا سونیلاج  تاعارتخا  زا  وبشوخ و  رایسب  دشابیم . فلتخم  نآ  بیکارت  بسح  هب  کشخ و  مرگ و 

غالک بارغ ،

هس ود  هک  بیترت  نیا  هب  تسا  نآ  نتخپ  بوخ  ناجازم  مرگ  يارب  نآ  حلصم  تسا . کشخ  مرگ و  مود  رد  دراد . مان  هچغاز  نآ  خرـس  اپ 
. دنزیرب رود  ار  نآ  بآ  هتخپ و  راب 

مرصح هروغ ،

تبرش دنق و  لگ  نآ  حلصم  رـضم و  هنیـس  يارب  موس . هجرد  ات  نآ  زا  رتکشخ  نآ  هراصع  مود و  رخآ  رد  کشخ  مود و  لوا و  رد  درس 
. تسا شاخشخ 

85 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

«[ ف ] »

وکوک هتخاف ،

باـبک صوصخب  مضهرید ، یباوخیب و  ثروم  نآ  تشوگ  ندروخ  دـناهتفگ . مرگ  موس  لوا  رد  یـضعب  کـشخ و  مرگ و  مود  رخآ  رد 
. تسا زینشگ  هکرس و  اهنغور و  رکش و  نآ  حلصم  نآ و 

شوم راف ،

. تسا یشومارف  نایسن و  ثعاب  نآ  هدروخمین  ياذغ  یتح  نآ  زا  يوضع  ره  ندروخ  کشخ . مرگ و  موس  رد 

رادرام ناشنرازه ، ارشاف ،

. دناهتفگ موس  رد  ار  نآ  یضعب  هک  مود  رد  کشخ  موس و  رد  مرگ  نآ  هویم  گرب و 
. تسا ءازجا  ریاس  زا  رتمک  نآ  هشیر  یمرگ 

ود جنورد و  نآ  نزوب  نآ  هباشم  دشابیم . ندرک  غارفتسا  ای  ندروخ و  اریتک  اب  نآ  حلـصم  لقع و  نهذ و  طالتخا  ثروم  لاحط و  رـضم 
. تسا هسابسب  زا  ثلث 

بیلصلا دوع  ایناواف ،

. مک تدش  اب  تسا  مرگ  دنتسه . فلاخم  تدشب  زین  یخرب  دناهتفگ و  بیلصلا  دوع  ار  ایناواف  اّبطا  زا  يرایسب 

دنق دیناف ،

. تسا لوا  رد  رت  مرگ و 
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نویسارف

لبنـس لسع و  اریتک و  نآ  حلـصم  هک  ددرگیم  نوخ  راردا  بجوم  هناثم و  هیلک و  رـضم  تیاغب  دشابیم . موس  رد  کشخ  مود و  رد  مرگ 
ناشوایسرپ  هنیس ، ضارما  رد  نآ  هباشم  دناهتفگ . مرد  مین  یضعب  مرد و  ات 3  نآ  كاروخ  رادقم  تسا . هنایزار  بیطلا و 

86 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 
نومیتفا نآ  هباشم  هچیپلد  نیکست  تاجوزل و  لاهسا  رد  نوراسا و  نآ  نزو  ود  نابل و  نآ  نزو  گنادراهچ  خفن  داب و  ندرب  نیب  زا  رد  و 

. تسا نویسنا  و 

بسا سرف ،

. تسا کشخ  مرگ و  مود  رخآ  رد  نآ  تشوگ 

کشمجنرف

رادـقم تـسا ، نیبجنکـس  هـشفنب و  نآ  حلـصم  ادوـس و  هّرم  دـّلوم  روآدردرــس و  ناـجازممرگ  يارب  تـسا . کـشخ  مرگ و  مود  رخآ  رد 
. دشابیم مرد  نآ 3  كاروخ 

هتسپ قتسف ،

. یفاضا تبوطر  اب  هارمه  دناهتسناد  رت  یضعب  کشخ و  مرگ و  مود  رد  نآ  زغم 
ولآدرز نآ  حلـصم  هاگیهت و  رـضم  نآ  زغم  روطنیمه . مه  نآ  نغور  اذغ و  هدننکدساف  نآ و  هدـنکتسوپ  اصوصخ  هدـعم  رـضم  نآ  زغم 

. دشابیم ارضخلا  ۀبح  ماداب و  زغم  نآ  هباشم  تسا .

یهوک سفرک  نویلاسارطف ،

لعفلاب هک  هتشون  نموم  میکح  نیتنسفا و  نآ  نزومه  یناتـسوب و  سفرک  مخت  نآ  نزو  ربارب  ود  نآ  هباشم  تسا . کشخ  مرگ و  موس  رد 
. دننکیم لامعتسا  نآ  ياجب  ار  یطبن  مخت 

دیفس هایس و  لفلف 

( سیئرلا خیش   ) انیـس نبا  تسا . کشخ  مرگ و  موس  لوا  رد  نآ  هایـس  هتفرگ  تسوپ  ای  نآ  دیفـس  موس و  رخآ  رد  کشخ  مرگ و  نآ  هایس 
. تسا هتسناد  کشخ  مرگ و  مراهچ  رد  ار  هایس  لفلف 

لسع  ناجازمدرس  رد  درس و  ياهنغور  نآ  حلصم  رضم و  ناجازممرگ  يارب 
87 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

مرگ و ياوه  رد  ینم  فّفجم  هّیلک و  دبک و  ّرضم  قلح و  هنیـس و  هدننکنشخ  روآدردرـس و  مرگ  ياهجازم  رد  تسا . هدشهیفـصت )  ) بان
. دشابیم لفلف  راد  لیبجنز و  نآ  هباشم  لاقثم و  کی  ات  نآ  كاروخ  رادقم  تسا . جازممرگ  ناناوج  رد 

هیوم لفلف 
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حلصم یئانیب و  مشچ و  يوس  هدننکمک  رضم و  ناجازم  مرگ  يارب  لفلف ، راد  هب  نآ  تهابش  رب  هوالع  تسا . لفلف  راد  هب  کیدزن  نآ  عبط 
. تسا لفلف  راد  حلصم  نامه  مه  نآ 

88 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

وف

ات 2 تاخوبطم  رد  لاقثم و  کی  نآ  كاروخ  رادـقم  هناـیزار و  لـسع و  نآ  حلـصم  اـههیلک و  رـضم  تسا . کـشخ  مرگ و  مود  رخآ  رد 
. دشابیم هبابک  نآ  هباشم  تسا . لاقثم 

هندوپ جندوف ،

. تسا کشخ  مرگ و  موس  لوا  رد  تسا . عانعن  هداوناخ  زا  عون  نیرتيوق 
اریتـک و نآ  حلـصم  ءاـعما و  رـضم  دـشابیم . مود  رخآ  رد  کـشخ  مرگ و  يرهن  هندوپ  تسا . كاـنرطخ  یهوک  هندوپ  ندروخ  رد  طارفا 

. دوشیم زین  نادنفسوگ  تیمومسم  ثعاب  یهوک  هندوپ  تسا . مرد  ات 2  نآ  كاروخ  رادقم 

لفوف

هک یناسک  يارب  نآ  بآ  ندـیماشآ  تسا . لدنـص  هیبش  نآ  لاعفا  صاوخ و  دـنادیم . موس  رد  ار  نآ  انیـس  نبا  مود و  رد  کـشخ  درس و 
رس و نارود  ثعاب  نآ  سران  کشخ و  گرب  تساریتک . نآ  حلصم  رـضم و  دنتـسه  هنیـس  تنوشخ  جنلوق و  هناثم و  هیلک و  گنـس  ياراد 

. تسا درس  بآ  ندیماشآ  نآ  حلصم  دوشیم و  ناقفخ 

هّوف

رـضم اریتک و  نآ  حلـصم  راردا و  رد  يزیرنوخ  ثعاب  يوق و  راردا و  داجیا  تردق  ببـس  هب  هناثم  رـضم  دشابیم . کشخ  مرگ و  مود  رد 
نآ فصن  نآ و  نزو  هب  هبابک  نآ  هباـشم  تسا . لاـقثم  ات 3  تاخوبطم  رد  لاقثم و  کی  نآ  كاروخ  رادـقم  نویـسنا و  نآ  حلـصم  رس و 

. تسا هایس  زیوم  نآ  ثلث  هخیلس و 

هزوریف

. تسا کشخ  موس  رد  درس و  لوا  رد 
89 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

لیف

. تسا کشخ  رایسب  درس و 
. دزاسیم لئاز  ار  اب  جاع و  هناش  اب  ندرک  هناش  هک  تسا  دراو  ع )  ) مظاک ماما  زا 

«[ ق ] »

چراق
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الامتحا راردا و  ياهارجم  یگنت  هتکس و  جلف و  بجوم  نآ  ندروخ  رد  يورهدایز  تسا . موس  رد  رت  درس و  عبط  ياراد  نآ  یکاروخ  عون 
. دش دهاوخ  هدعم  درد  جنلوق و  ثعاب  هک  نفعتم  یطاخم و  ظیلغ و  طلخ  ّدلوم  مضهرید و  خاّفن و  تسا  ییاذغ  هدش و  لسن  عطق  بجوم 

له راغص ، هلقاق 

لاقثم کی  ات  مرد  کی  نآ  كاروخ  رادقم  اریتک و  نآ  حلـصم  هیر و  هنیـس و  رـضم  ضباق . هیقایرت و  هوق  اب  هارمه  کشخ  مرگ و  مود  رد 
نامز و هب  طوبرم  دیفـس  درز و  زبس و  نآ  گنر  تسا . رابک  هلقاق  نآ  نزوب  ناسلب و  بح  نآ  فصن  هبابک و  نآ  فصن  نآ  هباـشم  تسا .

. تساهنآ ندرک  کشخ  هوحن 

له رابک ، هلقاق 

. تسا راغص  هلقاق  نآ  هباشم  لاقثم و  ات 2  نآ  كاروخ  رادقم  تساریتک . نآ  حلصم  ءاعما و  رضم  تسا . مود  رد  کشخ  لوا و  رد  مرگ 

رامحلا ءاثق 

ثعاب روآعوهت و  فیعض و  ياهندب  ناجازممرگ و  رضم  نآ  ییوراد  فرـصم  رد  طارفا  دناهتفگ . زین  موس  رد  مود و  رد  کشخ  مرگ و 
زا طاریق و  نآ 12  خـیب  زا  طاریق و  ات 6  طاریق  زا 2  نآ  هراصع  زا  كاروخ  رادـقم  تساهنغور . اهباعل و  نآ  حلـصم  دوشیم . حـجس 

اریتک وج و  درآ  اب  مرد  کی  ات  نآ  لگ  مخت و  زا  هیقوا و  ات 3  نآ  خیبط 
90 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

. تسا فرصم  لباق  مرد  کی  ات  نآ  نغور  تسا و 

انامدرق

نومیتفا و نآ  حلصم  لاحط و  رضم  دناهتفگ . ایورک  ار  نآ  ینابایب  عون  یضعب  تسایورک و  هب  هیبش  یهایگ  تسا . کشخ  مرگ و  موس  رد 
. دناهتفگ زین  فرح  و  عیشمارط 29 ] کشم  لمرح و  اب  رخذا  نآ  هباشم  لاقثم و  کی  ات  نآ  كاروخ  رادقم  نویسنا و 

مطرق

رد ینابایب  مطرق  یلهـسم . تّوق  اب  هارمه  تسا  کشخ  لوا  رخآ  رد  مرگ و  مود  رد  دـناهتفگ . زین  هنادکسح  هشفاک و  مخت  گنر و  لـگ 
. دناهتفگ بابلج  ار  نآ  یضعب  کشخ و  موس  رد  مرگ و  مود 

ۀبح نآ  هباـشم  تسین . زیاـج  نآ  زا  رتـشیب  مرد و  ات 10  مرد  نآ 5  كاروخ  رادقم  تساهینیریـش و  نویـسنا و  نآ  حلـصم  هدعم و  رـضم 
. تسا ءارضخلا 

نیطقی ودک ، عرق ،

هریز و لفنرق و  يدـنه و  دوع  لسعلا و  ءام  ندروخ  ندرک و  غارفتـسا  نآ  حلـصم  بوطرم و  درـس و  ياـهجازم  رـضم  مود . رد  رت  درس و 
. تساهنآ لاثما  ریس و  کمن و  لدرخ و  لفلف و  عانعن و  دعس و 

کخیم لفنرق ،
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. دشابیم کشخ  مرگ و  موس  رد  تسا . ورس )  ) رانک تخرد  هیبش  نآ  تخرد 
. تسا لاقثم  کی  ات  نآ  كاروخ  رادقم  یبرع و  غمص  نآ  حلصم  ءاعما و  اههیلک و  رضم 
نزو  مین  کشمجنرف و  نآ  نزو  مین  هبابسب و  نآ  فصن  ینیچراد و  نآ  نزوب  نآ  هباشم 

91 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 
. دناهتفگ ناجنلوخ  نآ  نزوب  یضعب  ناجنلوخ و 

ین بصق ،

. تسا يدنه  قدنف  اریتک و  نآ  حلصم  هیر و  رضم  دشابیم . کشخ  مرگ و  نآ  هتخوس  تسا . رت  درس و 

يدنواهن ین  هریرذلا ، بصق 

تسا و ورم  سدع و  نآ  هباشم  مرد و  ات 2  نآ  كاروخ  رادقم  نویسنا و  نآ  حلصم  هاگرمک و  رـضم  تسا . کشخ  مرگ و  مود  رخآ  رد 
. تسا بیطلا  رافظا  رگید  قیرطب 

( نآ هایگ   ) رکشین رّکسلا ، بصق 

زا دـعب  نویـسنا  ندروخ  شوج و  هس  ود  هب  نآ  نتخپ  نآ  حلـصم  ناجازمیمغلب و  نادرمریپ و  هیر  رـضم  تسا . رت  مود  رد  مرگ و  لوا  رد 
. تسا نآ 

هبنپ نطق ،

روآـطاشن هّوق  اـب  رتمرگ  نآ  لـگ  یفاـضا و  تبوطر  اـب  هارمه  مود  رد  رت  مرگ و  نآ  هناد  دناهتـسناد . رت  یـضعب  کـشخ و  مرگ و  مود  رد 
. تسا رگنک  مخت  نآ  هباشم  هشفنب و  نآ  حلصم  هیلک و  رضم  نآ  مخت  دشابیم .

لد بلق ،

. تسا نیریاس  زا  رتشیب  رویط  بلق  یمرگ  دنتسه و  کشخ  مرگ و  اهبلق  همه 
ملاس و ناوج و  نسمک و  ناویح  بلق  زاین  تروص  رد  دوش . بانتجا  نآ  ندروخ  زا  تسا  رتهب  هدوب و  مضهتخـس  تخـس و  نآ  تشوگ 

. ددرگ فرصم  ملاس  ناگدنرپ 

یتشد هنادرانا  لقلق ،

هدعم و رضم  روآدردرس و  تسا . یفاضا  تبوطر  اب  هارمه  رت  مرگ و  مود  رد 
92 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

ای دیفس و  يردوت  نآ  نزوب  نآ  هباشم  تسا . نآ  ندروخ  لسع  دنق و  اب  ای  نیبجنکـس و  اب  ندرک و  نایرب  نآ  حلـصم  و  هضیه 30 ] ثروم 
. دشابیم لهبا  نآ  نزو  مین  اب  ثاغم  ای  ربونصلا و  بح 

یلق
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نامه رد  هدنـشک  نآ  مرد  کی  دراد . یّمـس  تیـصاخ  مراهچ و  رد  کشخ  مرگ و  نآ  عبط  دیآیم . لمع  هب  هتخوس  نانـشا  زا  هک  يزیچ 
هک تسا  یـسک  ياوادم  نامه  نآ  ياوادم  تصرف  تروص  رد  تسین . جالع  لباق  تعاس و  نامه  رد  کلهم  هدنـشک و  نآ  مرد  زور و 2 

دوشیم و کل )  ) یسیپ ثعاب  نوچ  تسا  عونمم  ییاهنت  هب  نآ  فرصم  اهمهرم  اهدامض و  رد  دش . روکذم  البق  هک  تسا  هدروخ  نوباص 
. تسا راوشد  رایسب  نآ  عفر 

میرکای يرمق ،

. تسا فیطل  هیودا  اهنغور و  نآ  حلصم  ماذج و  ساوسو و  ثعاب  تسا . کشخ  مرگ و  مود  رد 

يرباّنق

. دنتسه مود  رد  کشخ  هب  دقتعم  یضعب  لوا و  رخآ  رد  کشخ  لوا و  رد  مرگ 
. تسا رکش  یلباک و  هلیله  نغور  رد  نآ  ندرک  خرس  نتخپ و  نآ  حلصم  تسا و  نآ  دوس  کمن  صوصخب  ادوس  ّدلوم 

لیبنق

ءاعما و ّرضم  دیدش . ضبق  تّوق  اب  دناهتفگ  زین  موس  مود و  رد  کشخ  مرگ و 
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جنیبکـس هدنکتسوپ و  یلباک  گنرب  سمرت و  نآ  هباشم  تسا . نویـسنا  نآ  حلـصم  هدـعم و  مف  ّرـضم  ینمرا و  حیـش  اریتک و  نآ  حلـصم 
. دشابیم

نویرک قیقد ،)  ) ریغص نویروطنق 

. تسا ریبک  نویروطنق  زا  رتفیطل  موس و  رد  کشخ  مرگ و 

ریبک نویروطنق 

نآ هباـشم  مرد و  اـت 2  نآ  كاروخ  رادـقم  تسا . اهینیریـش  لـسع و  نآ  حلـصم  غاـمد و  ّرـضم  دـشابیم . مود  رخآ  رد  کـشخ  مرگ و 
. تسا نآ  بح  هراصع  و  قیقد )  ) ریغص نویروطنق  ضضح و 

نب هوهق ،

بلق يّوقم  نارفعز  اب  هدوب و  دیراورم  نآ  حلصم  بلق و  ّرـضم  دننادیم . موس  رد  کشخ  لوا و  رد  درـس  یخرب  مود و  رد  کشخ  درس و 
: نآ تارضم  دشابیم .

کـشخ سوباک و  ایلوخیلام و  جنلوق و  خفن و  ناقفخ و  ثعاب  ینم و  هدننکمک  توهـش و  هدننکفیعـضت  ندب و  يرغال  يرادیب و  ثعاب 
. تسا رضم  رایسب  هدساف  طالخا  هبلغ  نابحاص  نیبوطرم و  ناجازمدرـس و  يارب  صوصخب  تسا و  ریـساوب  دلوم  سفنت و  هاگتـسد  ندومن 

صرب يرامیب  زورب  لامتحا  نآ  اب  ریش  ندروخ  تروص  رد  تسا . نآ  ندیشون  ترثک  رد  نآ  تاّرـضم  تسا . روآباوخ  عقاوم  یـضعب  رد 
. دناهتفگ کسملا  ءاد  بالگ و  تابن و  لیبجنز و  ار  نآ  حلصم  یضعب  تسا و  بهشا  ربنع  ای  نارفعز  نآ  هارمه  نیرتهب  دوریم 
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نغور موم  یطوریق ،

. دشابیم توافتم  اهنآ  لاعفا  عبط و  نغور  عون  ببس  هب  دنمان و  یطوریق  ار  ینغور  ره  رد  هدش  هتخادگ  موم 
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نارداموب یهوک ، فساجنرب  موصیق ،

رادـقم تسا . ینمرا  حیـش  لـسع و  نآ  حلـصم  هیر و  ّرـضم  دـناهتفگ . کـشخ  موس  رد  مرگ و  لوا  رد  یـضعب  کـشخ و  مرگ و  موس  رد 
. تساهنآ نغور  هنوباب و  نیتنسفا و  نآ  هباشم  مرد و  نآ 2  كاروخ 

«[ ك ] »

ءابدنه ینساک ،

اب تسا و  یمرگ  هب  لـیام  دـسر ، مهب  مرگ  ناتـسبات  مرگ و  دـالب  رد  هچنآ  تسا . فیطل  ءازجا  يواـح  لوا و  رخآ  رد  رت  درـس و  نآ  هزاـت 
. لادتعا هب  هضباق  توق 

. تسا یکشخ  هب  لیام  نآ  کشخ 

روفاک

لیلد هک  کشخ  درس و  ياهورین  تسا و  نآ  یخلت  لیلد  هک  هدننکلح  مرگ و  نیـشتآ و  ياهورین  اب  هارمه  موس . رخآ  رد  کشخ  درس و 
. دشابیم نآ  دیدش  ییایوب  ثعاب  هک  فیطل  ییاوه  ياهورین  نآ و  ضبق 

زا هاب  فعض  رد  اههیلک و  ّرضم  ینم و  هدننکدمجنم  علب و  هدعم و  هدننکفیعضت  روآدردرس و  فیعض و  ياهجازم  ناجازمدرـس و  ّرـضم 
گنـس دیلوت  ددرگیم . لسن  اهتـشا و  عطق  يریپ و  وم و  يدیفـس  ثعاب  نآ و  ندیئوب  دایز  تروص  رد  یباوخیب  ثعاب  تسا . رتدب  نویفا 

هشفنب و سگرن و  نسوس و  نغور  دنق و  لگ  رطعم و  نیشتآ و  ياهوراد  رتسدیبدنج و  کشم و  ربنع و  نآ  حلصم  دیامنیم . هناثم  هیلک و 
. تسا هدنشک  نآ  لاقثم  دنیوگ 2  کناد و  کی  ات  نآ  كاروخ  رادقم  تساه . نآ  لاثما 

هدرپ تشپ  کسورع  جنکاک ،

. تسا هدش  هدرمش  بلعثلا  بنع  عاونا  زا  تسا . بیترت  نیمه  هب  مه  نآ  هراصع  کشخ و  درس و  زین  یهوک  عون  مود و  رد  کشخ  درس و 
. دوشیم باصعا  فعض  لقع و  لالتخا  بجوم  نآ  زا  رتشیب  روآ و  باوخ  نآ  لاقثم  کی 
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وهاک

. تسا یکطصم  نآ  حلصم  هاب و  رضم  تسا . مود  لوا  رد  رت  درس و 

شتآ اب  هدرک  نایرب  تشوگ  بابک ،
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لفیرطا نیبجنکس و  نآ  حلصم  روآدردرس و  ناجازممرگ و  ّرضم  دشابیم . فلتخم  اهتشوگ  فالتخا  بسح  هب  تسا و  کشخ  مرگ و 
. تسا نآ  زا  دعب  بآ  ندروخ  و 

هبابک

رادقم بالگ و  لدنص و  نآ  حلصم  روآدردرس و  یکطصم و  نآ  حلصم  هناثم و  رضم  دناهتفگ . موس  رد  یضعب  کشخ و  مرگ و  مود  رد 
. دشابیم هلقاق  نیچراد و  نآ  هباشم  لاقثم و  کی  ات  نآ  كاروخ 

رگج دبک ،

اهنآ نیرتدـب  ناوج و  هلاـسوگ  دنفـسوگ و  رگج  نآ  زا  دـعب  ناگدـنرپ و  رگج  نآ  نیرتـهب  تسا . ریغتم  ناویح  عون  ساـسارب  رت و  مرگ و 
ياهوراد ناجازمدرـس  رد  زینـشگ و  هکرـس و  ناجازممرگ  رد  نآ  ّراضم  حلـصم  تسا . یـشحو  تاـناویح  ریپ و  گرزب و  تاـناویح  رگج 

. تسا داسفلا  عیرس  ظیلغ و  نوخ  ّدلوم  تخس و  اهنآ  مضه  تسا . مرگ  رایسب 

ربک

مرگ و موس  رد  نآ  هویم  کـشخ و  مرگ و  نتفکـش  زا  لـبق  نآ  لـگ  دـناهتفگ . موس  اـت  مرگ  رایـسب  قطاـنم  رد  کـشخ و  مرگ و  مود  رد 
ناجازم و مرگ  هدعم  رضم  تسا . ربک  زا  رتهب  لاحط و  للحم  يرهن  ربک  دشابیم . کشخ  مرگ و  لوا  رخآ  رد  نآ  گرب  قاس و  کشخ و 

سودوخوطسا و نویسنا و  نآ  حلصم  هناثم و  ّرضم  نیبجنکس و  نآ  حلصم 
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هک مرد  ات 8  نآ  كاروخ  رادقم  تسا . نآ  ءازجا  رگید  هباشم  نآ  ياضعا  زا  کیره  دشابیم . لسع  ناجنلوخ و  نآ  حلصم  هیلک و  رـضم 
. دنشونب رکش  لسع و  هکرس و  اب 

. تسا لاقثم  ات 8  تاخوبطم  رد  مرد و  ات 3  نآ  خیب  كاروخ  رادقم 

تیربک

هشفنب و نآ  حلصم  غامد و  ّرضم  هزات و  ریش  اریتک و  نآ  حلصم  هدعم و  ّرضم  دناهتـسناد . مراهچ  ات  یـضعب  کشخ و  مرگ و  موس  رخآ  رد 
. تسا لاقثم  کی  ات  گناد  نآ 2  كاروخ  رادقم  رکش و 

جکیبک

ياوادم دوش  هدروخ  رگا  تسین و  زیاج  نآ  ندروخ  هدنـشک و  نآ  لاقثم   2 تسا . هدـش  هتفگ  زین  موس  رد  مود و  رخآ  رد  کشخ  مرگ و 
. تسا غاد " بانم " بیان  مدنگ  درآ  اب  دوشیم  هسطع  داجیا  ثعاب  شدنک  زا  رتيوق  نآ  هشیر  تسا . هرجنا  لبقسا و  ياوادم  دننام  نآ 

ناتک

. دشابیم تدورب  هب  لیام  کشخ و  درس و 

همسو متک ،
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. تسا ندال  لفنرق و  نآ  حلصم  باصعا و  رضم  تسا . مود  رد  کشخ  مرگ و 

نوگ اریتک ،

حلصم هاگیهت و  رضم  تسا . هدش  فیرعت  توافتم  ياهورین  اب  تسا  رتبوطرم  یبرع  غمـص  زا  رت و  لوا  رد  لدتعم و  يدرـس  یمرگ و  رد 
. تسا مرد  ات 5  مرد  کی  زا  نآ  كاروخ  رادقم  نویسنا و  نآ 
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ّرملا عرق  خلت ، يودک 

. تسا یّمس  کشخ و  مرگ و  رایسب 

هنادواگ هنسرک ،

لاهـسا راجنهان و  طالخا  دـّلوم  تسا . کشخ  مود  رد  مرگ و  لوا  رد  دـشابیم . نآ  زا  رتفیعـض  یلو  یناتـسب  سفرک  هیبش  نآ  صاوخ 
. تسا ینمرا  لگ  بالگ و  نآ  حلصم  ینوخ و 

سفرک

هدننکمک عرص ، ثعاب  ناجازممرگ و  عرص  ّرضم  كرحم و  دشابیم  کشخ  مرگ و  مود  رخآ  رد  نآ  مخت  کشخ و  مرگ و  مود  لوا  رد 
رادـقم نویـسنا و  نآ  حلـصم  خاّفن و  نآ  هزات  تسا . ناشیا  هاب  كرحم  هکنآ  تهج  هب  هدریـش  ياهمناخ  رادراب و  ياهمناخ  ّرـضم  لقع و 

. تسا مرد  ات 5  تاخوبطم  رد  نآ  خیب  زا  مرد و  ات 3  نآ  مرج  كاروخ  رادقم  مرد و  ات 15  نآ  هراصع  كاروخ 

ندگرک

. تسا کشخ  مرگ و 

یمور هریز  هزیرهاش ، ایورک ،

نآ حلصم  رضم و  اههیلک  يارب  رتعص و  لسع و  نآ  حلـصم  رـضم و  هیر  يارب  دناهتفگ . موس  رد  کشخ  یـضعب  مود و  رد  کشخ  مرگ و 
. تسا مرد  نآ 5  كاروخ  رادقم  اریتک و 

بیبز شمشک ،

رـضم و ناجازممرگ  يارب  تسا . رتمرگ  دیفـس  روگنا  شمـشک  زا  هایـس  روگنا  شمـشک  الثم  تسا . ریغتم  روگنا  عون  ساسارب  نآ  یمرگ 
نیبجنکس و نآ  حلصم 
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. دشابیم باّنع  نآ  حلصم  رضم و  اههیلک  يارب  تسا . شاخشخ  شرت و  ياههویم 

ثوشک
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نآ حلـصم  هـک  دوـشیم  عوـهت  ثعاـب  نآ  هزادـنا  زا  جراـخ  فرــصم  تـسا . داـضتم  ياـهورین  ياراد  مود و  رد  کـشخ  لوا و  رد  مرگ 
. تسا ینساک  نآ  حلصم  هیر  يارب  هلمج  زا  نآ ، ریغ  رد  و  دشابیم . نیبجنکس  نآ  حلصم  لاحط و  ّرضم  الامتحا  تساریتک .

ود جورداب و  نآ  هباشم  مرد و  نآ 2  كاروخ  رادقم  مرد و  تاخوبطم 15  رد  نآ  كاروخ  رادقم  هیقوا و  نآ 2  بآ  زا  كاروخ  رادقم 
. دشابیم نیتنسفا  نآ  ثلث 

میرم فک 

. دننادیم مود  رد  کشخ  ار  نآ  یضعب  موس و  رد  کشخ  مود و  رد  مرگ 

گس بلک ،

تعاس رد  نآ  هرهز  دـشابیم . کشخ  مرگ و  مود  رد  یلها  گس  تسا . کـلهم  ّمس  نآ  هرهز  کـشخ و  مرگ و  موس  رد  یـشحو  گـس 
. تسین جالع  لباق  هدرک و  كاله 

بنرک ملک ،

ندـید خـفن و  يوادوـس و  داوـم  داـجیا  بجوـم  يورهداـیز  رد  نآ  تاّرـضم  دـناهتفگ . يوـقلا  بکرم  مود و  رد  کـشخ  لوا و  رد  مرگ 
. تسا ناشیرپ  ياهباوخ 

ینابایب ملک 

. تسا عونمم  ناطرس  ریساوب و  سیراو ، ایلوخیلام ، نابحاص  يارب  تسا . موس  رد  کشخ  مرگ و 

هولق هیلک ،

نغور ای  نآ  هیپ  اب  نآ  ندرک  نایرب  خـبط و  نآ  حلـصم  رتهب و  نآ  ندرکن  فرـصم  داسفلا و  عیرـس  مضهتخـس و  تسا . کـشخ  درس و 
لفلف و کمن و  اب  دجنک  ای  یناویح 
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. تسا نآ  لاثما  یکطصم و  ینیچراد و 

مسمس دجنک ،

نداد وب  لـسع و  نآ  یمـضهرید  حلـصم  دـناهتفگ . مود  رد  رت  مرگ و  ار  نآ  یـضعب  یفاـضا و  تبوـطر  اـب  هارمه  لوا  رخآ  رد  رت  مرگ و 
. تسا لسع  نآ  حلصم  هک  دوشیم  دردرس  ناهد و  یئوبدب  ثعاب  تسوپ  اب  نآ  ندروخ  تسا . دجنک 

ردنک

ناجازممرگ يارب  نآ  فرـصم  رد  طارفا  تسا . کشخ  مرگ و  زین  نآ  هدود  تسا . موس  اـت  کـشخ  نآ  تسوپ  لوا و  رد  کـشخ  مرگ و 
تسین و زیاج  نآ  رد  طارفا  زین  رادراب  ياهمناخ  يارب  دشابیم . رکـش  جـنرب و  نآ  حلـصم  دوشیم و  هایـس  قهب  ماذـج و  نونج و  بجوم 
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. دوشیم نینج  طقس  بجوم 

هشدنک نازراک ، هشیر  شدنک ،

هزات ریـش  اریتک و  نآ  حلـصم  و  دیامنیم . یـشغ  داجیا  زین  رـضم و  هیر  يارب  تسا . یّمـس  ياهورین  اب  هارمه  موس  رخآ  رد  کشخ  مرگ و 
تکـاله هـب  ار  ناـجازممرگ  نآ  مرد  فرـصم 2  دـشابیم . گناد  اـت 2  مرگ  %( 77  ) گـناد کـی  نآ  یئوراد  كاروـخ  رادـقم  تسا و 

جنـشت رگا  دننک  لیم  دایز  واگ  نغور  دیاب  دشاب . لظنح  نآ  رد  هک  يوق  هیقنت  نغور و  ریـش و  اب  غارفتـسا  نآ  يروف  ياوادـم  دـناسریم .
. تسین ریذپجالع  دندقتعم  اّبطا  یخرب  دنهد . همادا  کشخ  جنشت  قیرط  زا  ار  هجلاعم  دندومن  ادیپ 
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یبآ رگنک 

. تسا مود  رخآ  رد  کشخ  مرگ و 

رگنک غمص  دز ، رگنک 

. تسا يوارفص  یمغلب و  ياهطلخ  روآعوهت  تسا . لوا  رد  کشخ  مود و  رد  مرگ 

طسق هنشوک ،

ات 7 نآ  ییوراد  كاروخ  رادـقم  تسا . یفاضا  تبوطر  اب  هارمه  دـنادیم . مود  رد  کـشخ  ار  نآ  انیـس  نبا  یلو  موس  رد  کـشخ  مرگ و 
. تسا مرد 
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وکوک

حالـصا و هاب  تیوقت  هیودا  ناجنلوخ و  نیچراد و  اب  تسا . ظـیلغ  طـلخ  دـلوم  مضهرید و  دوشیم . هیهت  نغور  فلتخم و  ياـهيزبس  اـب 
. دشابیم هاب  يوقم 

مورلا حابصم  رجحلا ، نرق  ابرهک ،

. دناهتفگ لوا  رد  درس  مود و  رد  کشخ  یضعب  لدتعم و  يدرس  یمرگ و  رد 
. تسا هشفنب  نآ  حلصم  هک  دردرس  ثعاب  نآ  رد  يورهدایز 

«[ گ ] »

نزرا سرواج ، سرواگ ،

هدومن و يوادوس  نوخ  داجیا  نآ  رد  يورهدایز  دـناهتفگ . مود  رد  کـشخ  درـس و  ار  نآ  یـضعب  مود و  رخآ  رد  کـشخ  لوا و  رد  درس 
. تسا برچ  ياولح  رکش و  نغور و  نآ  حلصم  هک  تسا  یگتفرگ  ثعاب 
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افرط زگ ،

. تسا نآ  هویم  جزامزک  دشابیم ؛ لوا  رد  کشخ  لوا و  رد  درس 

نیبگنازگ

. تسا لدتعم  نآ  یکشخ  لوا و  رد  مرگ 

هرجنا هنزگ ،

. تسا روگنا  هریش  تبرش  نوخ ، دنق  شهاک  رد  نآ  حلصم  تسا . موس  لوا و  رد  کشخ  مرگ و 
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هربزک زینشگ ،

. تسا مود  رد  کشخ  درس و  هتفگ  طارقس  تسا . فلتخم  ياهورین  ياراد 
. یمرگ هب  لیام  انیس : نبا 

. فیطل مرگ  رهوج  اب  هارمه  یمرگ  هب  لیام  سونیلاج :
. دناهتفگ مود  رد  کشخ  موس و  ات  لوا  رخآ  رد  درس  ابطا : رگید 

داجیا باصعا و  فعـض  یـشومارف و  نهذ و  لـالتخا  ثعاـب  زینـشگ  مخت  مرد  زا 5  رتداـیز  تسا . مود  رد  کـشخ  درـس و  زینـشگ  مخت 
اب هارمه  ای  غرم و  تشوگبآ  کمن و  لفلف و  اب  غرممخت  هدرز  ندروخ  نآ  جالع  دنکیم  یتوص  ياهرات  هرجنح و  رد  یگتفرگ 

103 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 
نآ حلصم  رـضم و  یگنت  سفن  مسآ و  هب  نایالتبم  يارب  تسا . ندرک  غارفتـسا  هب  ضیرم  نتخاس  راداو  ولگ و  کیرحت  سپـس  نیچراد و 

. دشابیم یلجرفس  نیبجنکس  بارش و  یلسع و  غرممخت 

یهوک قایرت  هصّلخم ، یهوک ، زینشگ 

. تسا فورعم  هصّلخم  قرع  تسا . موس  لوا و  رد  کشخ  مرگ و 

بالگ

. تسا تابن  بالج و  نآ  حلصم  هک  دوشیم  وم  يدیفس  ثعاب  تسا . لیامتم  يدرس  هب  یمک  يوقلا و  بکرم 

هناتشگنا لگ 

. دوشیم زیوجت  بیبط  زیوجت  اب  اهنت  یّمس و  رایسب  دایز  ریداقم  رد 

رپلگ

هزبرخ و مخت  نآ  حلـصم  رـضم و  هناثم  يارب  تسا . موس  رد  کشخ  مرگ و  هایـس  رپلگ  مود و  رد  کـشخ  مرگ و  عبط  ياراد  دیفـس  رپلگ 
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. دشابیم نیبجنکس  رانا و  تبرش  نآ  حلصم  رضم و  ناجازممرگ  يارب  یبرع و  غمص  نآ  حلصم  رضم و  ءاعما  يارب 

يدوواد لگ 

. تسا لاقثم  ات 5  هدناشوج  لاقثم و  ات 3  درگ  تروصب  نآ  كاروخ  رادقم  دشابیم . لوا  رد  کشخ  مود و  رد  مرگ 

خرس لگ 

كاروخ رادقم  تسا . نویسنا  ملزلا و  بح  نآ  حلصم  یگنشت و  ثروم  هاب و  ّرضم  تسا . توافتم  نآ  عبط  هرابرد  اهرظن  يوقلا و  بکرم 
. دشابیم مرد  ات 4  نآ  کشخ  مرد و  ات 10  نآ 

104 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

رخّصلا زازح  انح ، لگ  گنس ، لگ 

هیبش یگنر  تسد  يور  هکنآ  رطاخب  دوشیم و  هتفگ  رخّصلا  زازح  نآ  هب  تسا  ابوق  عاونا  زا  یتسوپ  يرامیب  یعون  هک  زازح  نامرد  لیلدب 
. تسا کشخ  درس و  دناهتفگ . زین  انح  لگ  دنکیم  داجیا  انح 

يریخ یمازخ ، وببش ، لگ 

. تسا دروم  نآ  حلصم  روآدردرس و  ناجازممرگ  يارب  دناهتسناد . رت  ار  نآ  یضعب  مود و  لوا  رد  مرگ  کشخ و 

نابزواگلگ

. تسا يرتمک  تبوطر  ياراد  نآ  کشخ  تسا . لوا  رد  رت  مرگ و  نآ  هزات 

رانا لگ  رانلگ ،

. تساریتک نآ  حلصم  هک  دوشیم  يراجم  یگنت  دردرس و  ثعاب  اهجازم  زا  یضعب  رد  تسا . لوا  رد  کشخ  درس و 

نرتسن لگ 

. دوش هعجارم  نآ  هب  تسا . نیرسن  دننام  نآ  صاوخ 

دنق لگ  نیبگنلگ ،

. تسا لوا  رد  رت  مود و  رد  مرگ  نآ  يرکش  عون  کشخ و  مرگ و  نآ  یلسع  عون 
. تسا شاخشخ  نآ  حلصم  هک  دوشیم  يدبک  ياهدرد  زورب  ثعاب  روآشطع و 

هطنح مدنگ ،

هکرس و نآ  حلصم  هدعم و  مرک  ّدلوم  نآ  ماخ  تسا . رت  مود  رد  نآ  هدشن  کشخ  هزات و  لدتعم و  یکـشخ  تبوطر و  رد  لوا و  رد  مرگ 

افش کیپ  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 482 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا رضم  ءاشحا  قورع و  یگتفرگ  هب  نایالتبم  يارب  تسا . هماکبآ 
105 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

جاجزلا ۀشیشح  هنیگبآ ، هایگ 

. تسا شاخشخ  تابن و  نآ  حلصم  رس و  ّرضم  تسا . مود  رد  کشخ  درس و 
. دشابیم لاقثم  ات 2  نآ  كاروخ  رادقم 

سالیگ

. دشابیم مود  رخآ  رد  رت  مرگ و  نآ  هدیسر  لوا و  رد  کشخ  درس و  نآ  سران 

«[ ل ] »

ندال

. تسا موس  لوا  رد  کشخ  مرگ  قطانم  رد  تسا . مود  رد  کشخ  لوا و  رد  مرگ 

الال

. تسا دروم  مخت  نآ  حلصم  رضم و  هناثم  هنیس و  يارب  نآ  رد  يورهدایز  تسا . کشخ  مرگ و 

ینامعن هلال 

. تسا یفاضا  تبوطر  اب  رت  مرگ و 

( واگ ریش   ) نبل

. دمآ دهاوخ  نآ  عاونا  ریش  شخب  رد  تسا . ریغتم  ناویح  عون  بسحب  تسا . يدرس  یمرگ و  رد  لدتعم 

نابز ناسل ،

اب نآ  ندروخ  ناجازممرگ  ناجازمدرس و  رد  ناجنلوخ و  هریز و  زینشگ و  اب  هکرس و  اب  خبط  نآ  حلـصم  نفعتلا و  عیرـس  تسا . رت  مرگ و 
. تسا هکرس  کشخ و  زینشگ 

کشجنگ نابز  ریفاصعلا ، ناسل 

زینـشگ نآ  حلـصم  هدـش و  مرگ  ياهجازم  رد  دردرـس  ثعاـب  یفاـضا . تبوطر  اـب  هارمه  تسا  رت  لوا  رد  کـشخ و  مرگ و  مود  رخآ  رد 
تهج  نآ  كاروخ  رادقم  تسا .

106 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 
خرـس نمهب  نآ  فصن  اوبزوج و  نآ  نزوب  هاب  تیوقت  رد  نآ  هباشم  تسا . مرد  رگید 2  ياهوراد  اب  هارمه  مرد و  ییاهنت 3  هب  هاب  تیوقت 
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. دشابیم هبابک  ای  ودرگ و  زغم  ای  خرس و  يردوت  ای  و 

يربرب تبعل 

فرـصم تسا . زینـشگ  نآ  حلـصم  هـک  دوـشیم  دردرـس  مرگ و  ضارما  زورب  بجوـم  نآ  رد  يورهداـیز  تـسا . مود  رد  کـشخ  مرگ و 
بجوم ماجنارس  دروآیم و  دوجوب  محر  قانتخا  نانز  رد  هدش و  دیدش  لاهسا  غارفتـسا و  بجوم  نارگید  نالاسدرخ و  يارب  نآ  درومیب 

. دوشیم تکاله 

كال کل ،

. تسا لاقثم  کی  ات  نآ  فرصم  رادقم  تسا . یکطصم  نآ  حلصم  رضم و  لاحط  يارب  تسا . موس  رد  کشخ  مود و  رد  مرگ 

ایبول

. دشابیم يدرس  یمرگ و  رد  لدتعم  نآ  دیفس  تسا . مود  رد  رت  لوا و  رخآ  رد  مرگ  نآ  خرس 
خبط تسا . رتعص  نوتیز و  هماکبآ و  لدرخ و  لیبجنز و  نیبجنکس و  نیچراد و  نآ  حلصم  شوشم و  ياهباوخ  ثعاب  نآ  رد  يورهدایز 

. تسا رضم  تالغ  اب  هارمه  نآ  فرصم  تسا . نآ  حلصم  زین  تشوگ  اب  نآ 

نیریش ماداب  زول ،

یکطـصم نآ  حلـصم  فیعـض و  ءاشحا  ّرـضم  تسا و  یبوطر  درـس و  هدعم  رد  مضهرید  لیقث و  دناهتفگ . زین  لدتعم  رت و  مرگ و  لوا  رد 
. تسا یبرع  غمص  خلت ، نیریش و  ماداب  غمص )  ) هریش هباشم  تسا . رکش  نآ  حلصم  ارفص و  جّیهم  دشابیم .

107 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

خلت ماداب  ّرملا ، زول 

ماداب تابن و  رکش و  نآ  حلصم  رـضم و  ءاعما  يارب  دناهتفگ . مود  رخآ  رد  کشخ  مرگ و  یـضعب  لوا و  رد  کشخ  موس و  رخآ  رد  مرگ 
. تسا شاخشخ  نیریش و 

دیراورم ؤلؤل ،

. تسا کشخ  درس و  مود  رخآ  رد 

ومیل

ناجازمدرـس دـننکیم و  هفرـس  هک  یناسک  باصعا و  يارب  نآ  فرـصم  رد  يورهدایز  دـناهتفگ . زین  لوا  رد  کشخ  رت و  مود و  رد  درس 
. دشابیم لسع  رکش و  نآ  حلصم  هک  دوشیم  هچیپلد  ءاعما و  فعض  بجوم  یلاخ  هدعم  اب  نآ  رد  يورهدایز  روطنیمه  رضم و 

«[ م ] »

هایگرام نویله ، هبوچرام ،
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نآ رب  تموادم  لسع و  نآ  حلصم  رس و  رضم  نآ  رد  يورهدایز  دناهتسناد  کشخ  مرگ و  ار  نآ  یضعب  مود و  رد  کشخ  لوا و  رد  مرگ 
رد نآ  ندناشوج  ناجازممرگ  رد  لسع و  ناجازمدرـس  رد  نآ  حلـصم  تسا و  یـشغ  دجوم  اذغ و  دسفم  دـنکیم و  دایز  ار  لصافم  درد 
نآ حلصم  رضم و  غامد  يارب  لاقثم و  ات 2  نآ  مخت  كاروخ  رادقم  و  مرگ )  10 / 5  ) مرد ات 3  نآ  ییوراد  كاروخ  رادـقم  تسا . هکرس 

. تسا نیبجنکس 

نویرزام

تسا کلهم  یّمس و  کشخ و  مرگ و  مراهچ  رد  نآ  تخرد  هریش  دشابیم . دنت  یّمس و  تسا . مراهچ  ای  موس و  رخآ  رد  کشخ  مرگ و 
زا 6 دشاب  هتشاد  ترورض  هچنانچ  نآ  كاروخ  رادقم  تسا . زیاج  صرب  قهب و  دننام  یتسوپ  ضارما  يارب  نآ  یجراخ  لامعتـسا  اهنت  هک 

. تسا بسانم  زیوجت  اب  مهنآ  مرد   0 ات 5 / طاریق 
108 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

ساملا سام ،

. دناهتسناد مرگ  یضعب  کشخ و  درس و  مراهچ  رد 
واگ نغور  اب  واگ و  هدیـشود  هزات  ریـش  اب  ندرک  یق  اب  نآ  ياوادـم  دوشیم و  یلخاد  ءاضعا  ندـش  هراـپ  ثعاـب  تسا و  کـلهم  یّمس و 

. تسا نآ  زا  دعب  برچ  غرم  بآ  ندیماشآ  دزیرب و  نوریب  نآ  همه  ات  ررکم ، روطب 

شام

. تسا نّیلم  نآ  زغم  ضباق و  نآ  تسوپ  تسا . لدتعم  یکـشخ  يرت و  رد  نآ  هتفرگ  تسوپ  تسا . یکـشخ  هب  لیام  درـس و  لوا  رخآ  رد 
نآ حلصم  رضم و  زین  نادند  يارب  تسا . رضم  دنراد  دایز  خفن  دساف و  طالخا  تبوطر و  هک  یناسک  ناگدروخلاس و  ناجازمدرس و  يارب 

. تسا نآ  لاثما  لیبجنز و  لفلف و  ینیچراد و  لفنرق و  هریز و  ناجازمدرس  رد 

اثیمام

. تسا ءاضعا  يوقم  مود و  رد  کشخ  درس و 

ناریمام

. دشابیم لسع  نآ  حلصم  رضم و  اههیلک  يارب  موس . رخآ  رد  کشخ  مرگ و 

کمس ّمس  جرهز ، یهام  هرهزیهام ،

ماداب نغور  اب  نویسنا و  هتـساشن و  اریتک و  نآ  حلـصم  ءاعما و  رـضم  تسا . سولف  عون  زا  یهام  هدنـشک  ییوراد  موس . رد  کشخ  مرگ و 
. تسا مرد  ات 3  خوبطم  رد  لاقثم و  کی  ات  نآ  كاروخ  رادقم  تسا . نآ  ندومن  برچ 

بلحم
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هچنانچ  عوهت  ثروم  هدعم و  دسفم  دنیوگ . ار  رس  زغم  ناوختسا و  زغم  زغم ،
109 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

. تساهیشرت ناجازممرگ  رد  نآ  حلصم  ناجازمدرس و  رد  هریز  نیچراد و  رتعص و  کمن و  نآ  حلصم  دوش و  هدروخ  کمنیب 

. تسا تخرد  هریش  ّرم ، ص 64 ) ك . ر .  ) اینومقس هدومحم ،؟

ياهوراد زا  یکی  دناهتفگ . مود  رد  کشخ  مرگ و  زین  یـضعب  موس و  رخآ  رد  یـضعب  تسا و  مود  رخآ  رد  کشخ  موس و  رخآ  رد  مرگ 
. دوریم راکب  اهوراد  رد  هک  تسا  داسف  عنام  ظفاح و 

ات نآ  كاروخ  رادقم  تسا . لسع  نآ  حلصم  هک  رضم  هناثم  يارب  دوشیم و  دردرس  یتسس و  ثعاب  نآ  ندیئوب  رضم و  ناجازممرگ  يارب 
. تسا هدنشک  مرد  ردقب 2  نآ  درگ  ندروخ  مرد و   0 / 5

گنس رادرم 

مان کتّرم  نآ  هدرکدیفـس  دشابیم . موس  رد  کشخ  درـس و  لوا  رد  نآ  هتـسش  دـناهتفگ . کشخ  موس  ات  مود  رخآ  رد  یمرگ و  هب  لیام 
ریجنا دیوش و  بآ  اب  ندب  يزاسکاپ  غارفتسا و  هب  تموادم  نآ  حلصم  هدنشک و  نآ  مرد   2 تسا . یّمس  ییوراد  تسا . رتفیطل  هک  دراد 

. نآ لاثما  هایس و  بارش  هکرس و  برچ و  ياهتشوگ  نآ  زا  دعب  یّکمّرم و  مرد  ندیماشآ 3  و 

رافلا ناذآ  شوجنزرم ، شوگنزرم ،

. تسا هفرخ  مخت  ینساک و  نآ  حلصم  هناثم و  هیلک و  رضم  دشابیم . لوا  رد  کشخ  مود و  رخآ  رد  مرگ 

چرم قرم ،

. دراد فلتخم  عاونا  کشخ و  مرگ و  مود  رد 
110 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

اشیشقرم

. دناهتفگ کشخ  زین  موس  رد  کشخ و  مرگ و  مود  رخآ  رد  دباییم . نیوکت  نداعم  رد  هک  تسا  یگنس 

ورم

. دناهتفگ رت  لوا  رد  مرگ و  مود  رد  ار  نآ  مخت  دشابیم . فلتخم  نآ  عاونا  بسح  هب  کشخ و  مرگ و  مود  رد 

وهآ هفان  کشم ، کسم ،

رد صوصخب  روآدردرس  ناجازممرگ و  رـضم  تسا . هتـسناد  مود  رد  مرگ  انیـس  یلع  وبا  سیئرلا  خیـش  مود و  رد  کشخ  موس و  رد  مرگ 
مرد و  0 ات 5 / نآ  كاروخ  رادـقم  تسا . بالگ  نآ  حلـصم  دوشیم . ناهد  یئوبدـب  گنر و  يدرز  ثعاب  هک  امرگ  لصف  مرگ و  قطانم 

. رتسدیبدنج نآ  ثلث  بصع  عاجوا  رد  يدنه و  جذاس  نآ  نزومه  نآ  هباشم 
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یتوکاک عیشمارط ، کشم 

نکمم هک  دیدش  راردا  داجیا  رد  نآ  حلصم  دشابیم . هکرس  نآ  حلـصم  هدعم و  رـضم  تسا . کشخ  موس  طسو  رد  مرگ و  موس  رخآ  رد 
نآ نزوب  نآ  هباشم  لاقثم و  تاخوبطم 2  رد  لاقثم و  کی  نآ  كاروخ  رادـقم  تسا . طولب  درآ  دروم و  ّبر  ددرگ  هارمه  نوخ  اب  تسا 

. تسا [ 31] ّرملا سدع  نآ  نزوب  نآ  هباشم  ضیح  راردا  رد  تسانامدرق . یهوک و  هندوپ 

ولآدرز شمشم ،

مود  رد  نآ  خلت  عون  مخت  دشابیم . رتمرگ  نآ  نیریش  تسا . رت  درس و  مود  رد 
111 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

. دشابیم رت  مرگ و  لوا  رد  نآ  نیریش  عون  کشخ و  مرگ و 
یکطـصم و رکـش و  نآ  حلـصم  نانزریپ و  نادرمریپ و  نانآ و  هدعم  فعـض  ینوفع و  ياهبت  شرت و  غورآ  ثعاب  ناجازمدرـس و  رـضم 

نآ رب  تموادم  هک  اتـشان  تلاح  رد  نآ  ندروخ  روطنیمه  رـضم و  رایـسب  نآ  يور  بآ  ندروخ  تسا . ردـنک  هریز و  هاوخنان و  نویـسنا و 
. تسا نآ  رب  ندز  کمن  ندرک و  نایرب  نآ  هتسه  زغم  حلصم  تسا . نویسنا  رکش و  نآ  حلصم  حجس و  ثعاب 

یمور کلع  یکطصم ،

کـشخ سپـس  زورهنابـش و  کی  تدم  هب  يروگنا  هکرـس  رد  نآ  ندناسیخ  نآ  حلـصم  رـضم و  هناثم  يارب  مود . رخآ  رد  کشخ  مرگ و 
. دوشیم فرصم  اریتک  اب  ای  ییاهنت  هب  تسا . نآ  ندرک 

لقم

. دنادیم مود  رد  مرگ  ار  نآ  انیس  نبا  تسا و  مود  رد  کشخ  موس و  لوا  رد  مرگ 
. دشابیم مرد  کی  ات  نآ  كاروخ  رادقم  نارفعز و  نآ  حلصم  رضم و  دبک  يارب  اریتک و  نآ  حلصم  رضم و  هیر  يارب 

کمن حلم ،

. تسا بوطرم  درس و  ياهوراد  اهیبرچ و  رتعص و  نآ  حلصم  ینم و  هدننکمک  یئانیب و  فعض  مشچ و  یکیرات  ثعاب  مرگ و  غامد  رضم 

يدنه حلم 

. تسا یهایس  هب  لیام  گنر  خرس  فافش و  تسا . کشخ  مرگ و  موس  لوا  رد 

یترضح لگ  گس ، زایپ  ناجنروم ،

لاهسا  ثعاب  نآ  دایز  ریداقم  دراد . فرصم  یمک  ریداقم  هک  یّمس  تسا  یهایگ 
112 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

. تساپورا یموب  رتشیب  دیوریم و  ناریا  رد  نآ  هنومن  دنچ  تسین . زیاج  نآ  فرصم  زیوجت  نودب  دوشیم . گرم  ثعاب  نآ  زا  رتشیب  و 

زوم
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یمغلب و ظیلغ  نوخ  دیدش و  خفن  بجوم  نآ  رد  يورهدایز  خاّفن و  دشابیم . مأوت  ضبق  يورین  اب  تسا و  رت  مود  رد  یمرگ و  رد  لدتعم 
. دوشیم بوطرم  ياهجازم  ناجازمدرس و  رد  صوصخب ، همضاه  فعض  لاهسا و  غارفتسا و  هرخالاب  جنلوق و  يراجم و  يراتفرگ  مغلب و 

يرکش نیبجنکس  نآ  حلصم  درس  ياهجازم  یضعب  رد  رکش و  لسع و  لیبجنز و  يابرم  کمن و  نآ  حلصم  دنـشونب ، بآ  نآ  زا  دعب  رگا 
. تسا

نویدروقسا ریسوم ،

نآ 2 كاروخ  رادقم  دوش . هعجارم  تسا  نآ  عاونا  زا  ریسوم  هک  ریـس " ثحبم " هب  تسا . يرهزداپ )  ) یقایرت يورین  اب  موس  رخآ  رد  مرگ 
. تسا مهرد 

داسجالا ظفاح  یئایموم ،

باراد ياههوک  زا  اهنآ  نیرتهب  دـکچیم . نوریب  اـههوک  یـضعب  فاکـش  زا  هک  تسا  يزیچ  تسا . کـشخ  مود  رد  مرگ و  موس  لوا  رد 
فرصم تسین . دامتعا  دروم  رگید  یحاون  زا  و  دیآیم . تسدب  هیولیکهک  رد  نآ  زا  دعب  نآ و  یحاون  تانابهطـصا و  نآ  زا  دعب  سراف و 

. دشابیم حرطم  نآ  یجراخ  لامعتسا  رتشیب  هدشن و  زیوجت  نآ  یلخاد 

لبجلا بیبز  كزیوم ،

نآ لاقثم  کی  زا  رتشیب  مرد و  کی  ات  نآ  كاروخ  رادـقم  اریتک و  نآ  حلـصم  رـضم و  لاـحط  يارب  تسا . موس  رخآ  رد  کـشخ  مرگ و 
. تسا هدنشک 

113 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

قبد ایلاواک ، شمشک  یلسع ، كزیوم 

نآ كاروخ  رادقم  تسا . هیوبجنرداب  نآ  حلـصم  رـضم و  بلق  يارب  تسا . یفاضا  تبوطر  اب  هارمه  لوا  رد  کشخ  مود و  رخآ  رد  مرگ 
. دوشیم اپوتسد  ینیگنس  رس و  راّود  هچیپلد و  ثعاب  نآ  زا  رتشیب  لاقثم و  کی  ات 

( تسا یتخرد  غمص   ) هلئاس هعیم 

ات 3 لاقثم  کی  نآ  كاروخ  رادقم  تسا . یکطصم  نآ  حلصم  هیر و  رـضم  تسا . تخرد  یعون  غمـص  کشخ . مود  رد  مرگ و  موس  رد 
. دشابیم رتسدیبدنج  نیمسای و  نغور  نآ  هباشم  مرد و 

«[ ن ] »

لیگران

همه لوا و  رد  رت  مرگ و  نآ  بآ  تسا . لوا  رد  کشخ  مود و  رخآ  رد  مرگ  نآ  کشخ  لوا و  رد  کشخ  طسو و  رد  مرگ  نآ  هزاـت  زغم 
هنیـس و رد  یتحاران  داجیا  ظیلغ و  طالخا  دـلوم  یمـضهرید و  يراجم و  یگتفرگ  ثعاب  تسا . یفاضا  تبوطر  اب  هارمه  نآ  ياهتمـسق 

ناجازممرگ ناگدروخلاس و  يارب  درادن و  حالصا  هب  جایتحا  ناجازمدرس  يارب  تسا  تابن  رکش و  نآ  حلـصم  هک  دوشیم  ادص  یگتفرگ 
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ياههویم ندروخ  غارفتسا و  نآ  حلـصم  هک  دنکیم  یـشغ  عوهت و  داجیا  نآ  دساف  زغم  درک . لیم  هناودنه  شرت و  ياههویم  اب  ار  نآ  دیاب 
. تسا لاقثم  یلا 4  نازیم 3  هب  ماخ  جنرب  ندروخ  ندش ، مضه  رد  نآ  حلصم  یلک  روطب  تسا . يرهزداپ  تیصاخ  اب  شرت 

ییایرد لیگران 

مهم ياهوراد  زا  یکی  دوخ  دوشیم و  رتشیب  نآ  یکشخ  دوش  هنهک  هچره  دناهتفگ . مود  رد  یـضعب  لوا و  رد  رت  مرگ و  يوقلا و  بکرم 
. دشابیم یقایرت )  ) يرهزداپ

114 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

جنران

مخت يزلولس و  تسوپ  دناهتسناد . کشخ  لوا  رد  درس و  مود  رخآ  رد  ار  نآ  یـشرت  مود و  رد  کشخ  مرگ و  نآ  هفوکـش  درز و  تسوپ 
نآ ندروخ  صوصخب  رگج  هدننکفیعضت  تسا . مود  رد  کشخ  مرگ و  نآ  رگید  يازجا  ریاس  دشابیم . کشخ  درس و  مود  رد  زین  نآ 

. تسا بالگ  نآ  حلصم  ددرگیم و  یباوخیب  ثعاب  ندوب  حّرفم  رب  هوالع  نآ  قرع  تسا . لسع  رکش و  نآ  حلصم  اتشان و 

ناینز هاوخنان ،

. دناهتفگ نآ  رخآ  رد  یضعب  موس و  هجرد  لوا  رد  کشخ  مرگ و 
رد تسا  ریش  زینشگ و  نآ  حلـصم  هک  دوشیم  تسوپ  يدرز  یئانیب و  یگریت  ثعاب  نآ  رد  يورهدایز  ناجازممرگ و  يارب  دردرـس  ثعاب 

. تسا مرد  ات 3  نآ  كاروخ  رادقم  دشابیم . یگرگ ) ایبول   ) سمرت نآ  حلصم  دراوم  ریاس 

سم ساحن ،

رد یتح  رـضم و  رایـسب  اذغ  ندنام  مرگ  یهام و  دننام  ییاهاذغ  صوصخب  یـسم  فرظ  رد  اذغ  ندنام  دـشابیم . کشخ  مرگ و  موس  رد 
تشوگ بآ  ندروخ  هدیـشود و  هزات  ریـش  اب  غارفتـسا  نآ  ّمس  عفد  يارب  دوش  يرادهگن  خبط  زا  سپ  اذغ  دیابن  زین  دودناعلق  یـسم  فرظ 

. دوشیم هیصوت  برچ 

سگرن

ياهجازم يارب  تسا . رت  لوا  رد  کشخ و  مرگ و  مود  رد  نآ  مخت  دـناهتفگ . کـشخ  مرگ و  مود  رد  یـضعب  کـشخ و  مرگ و  موس  رد 
. دشابیم لاقثم   1 ات 5 / نآ  كاروخ  رادقم  تسا  روفاک  هشفنب و  نآ  حلصم  روآدردرس و  رضم و  مرگ 

115 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

نیرسن

دنناـم بـیکرت  رد  نآ  لاـمعا  دـناهتفگ . موـس  رد  یـضعب  مود و  رد  کـشخ  ار  نآ  سیئرلا  خیـش  تـسا . لوا  رد  کـشخ  مرگ و  مود  رد 
. تسا نرتسن  سگرن و  نیمسای و 

عانعن
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رادـقم يرهن و  هندوپ  نآ  هباشم  تسا . سفرک  ّراضم  عیمج  رد  نآ  حلـصم  تسا . یفاـضا  تبوطر  اـب  هارمه  مود  رخآ  رد  کـشخ  مرگ و 
. تسا لاقثم  ات 2  نآ  كاروخ 

هچروم لمن ،

. تسا هریز  لسع و  نآ  حلـصم  هک  دوشیم  مکـش  رقارق  خـفن و  یگتفرگ و  هچیپلد و  ثعاـب  نآ  ندروخ  تسا . کـشخ  مرگ و  موس  رد 
. تسا خلت  نغور  هکرس و  اب  نهآ  هدارب  ندیلام  نآ  حلصم  نآ ) ینابایب  عون  صوصخب   ) دزگب ار  یسک  رگا 

روداشون

هیلخت غارفتسا و  نآ  جالع  هدش و  ءاشحا  ندش  هراپ  ثعاب  تسا و  هدنشک  نآ  مرد  دشابیم 3  کشخ  موس  لوا  رد  مرگ و  موس  رخآ  رد 
. تسا نغور  ریش و  ندروخ  هدعم و 

لین

. تسا لسع  نآ  حلصم  رضم و  ناجازم  مرگ  هیر  يارب  دناهتسناد . لدتعم  یضعب  مود و  رد  کشخ  لوا و  رخآ  رد  مرگ 

کسملا ۀشیشح  یبآ ، رفولین 

حلصم و  نآ ) مخت   ) ینم هدننکدمجنم  هاب و  رضم  لسع و  تابن و  نآ  حلصم  هناثم و  رضم  دشابیم . مود  رد  رت  درس و  نآ  ياهتمـسق  مامت 
. تسا هاب  تیوقت  هیودا  لسع و  نآ 

116 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

«[ و ] »

یکرت ریگا  درز ، نسوس  جو ،

نیبجنکـس و نآ  حلـصم  ناجازممرگ و  نوخ  هدـننازوس  هنایزار و  نآ  حلـصم  رـس و  رـضم  تسا . مود  طـسو  رد  کـشخ  موس و  رد  مرگ 
. تسا لاقثم  کی  نآ  كاروخ  رادقم 

«[ ه ] »

نامیلس غرم  دهده ،

. تسا کشخ  مرگ و  مود  رد 

هسیره

ناجازمدرس روطنیمه  ناجازممرگ و  رـضم  مضهرید و  دوش . هتخپ  طولخم  هک  مدنگ  تابوبح و  تشوگ و  يواح  ییاذغ  تسا . رت  مرگ و 
. تسا هسیره  گید  رد  روگنا  یمک  رادقم  نتخپ  زین  تسا و  روگنا  ندروخ  نآ  حلصم  و 
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یعاّرلا یصع  كدنبرازه ،

. تسا لوا  رد  کشخ  موس و  رد  درس  تسا . زرم  خرس  زرم و  دیفس  عون  ود 
. تسا هدش  زیوجت  لاقثم  ات 70  نآ  ییوراد  كاروخ  رادقم  تسا . لدنص  يرکش و  هشفنب  تبرش  ریجنا و  نآ  حلصم  رضم و  هیر  يارب 

نیعبرا عبرا و  اپرازه ،

نامرد دورب  شوگ  رد  رگا  تسا . هدیزگ  وضع  رب  نداهن  ناویح و  نآ  ندب  ندیبوک  نآ  یمس  عون  رهزداپ  حلـصم و  تسا . یّمـس  یناویح 
. تسا شوگ  رد  کمن  هکرس و  ای  شوگ و  رد  مرگ  نغور  ندناکچ  نآ 

یعار لگ  ياچ ، فلع  نوقیرافوه ، مشچرازه ،

مود و رخآ  رد  کـشخ  مرگ و  رگید  عون  تسا . نآ  یمرگ  زا  رتـشیب  نآ  یکـشخ  موس و  رد  کـشخ  مرگ و  نآ  لوا  عون  تسا : عوـن  هس 
عون  زا  یکشخ  یمرگ و  رد  موس  عون 

117 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 
. تسا نیبجنکس  نآ  حلصم  ناجازممرگ و  رضم  تسا . رتمک  لوا 

هلیله

عونمم یلکب  بت  ماگنه  رد  ار  تاـجهلیله  فرـصم  ءاـبطا  زا  یـضعب  تسا . مود  رد  کـشخ  لوا و  رد  درـس  عبط  ياراد  نآ  عاونا  یماـمت 
. دناهدرک

درز هلیله 

. دوشیم فرصم  نآ  تسوپ  طقف  تسا . مود  رد  کشخ  لوا و  رخآ  رد  درس 
. تسا ناتسپس  باّنع و  رگید  ياههلیله  نآ و  حلصم  هاگیهت و  رضم 

هایس هلیله 

. تسا لسع  نآ  حلصم  رگج و  رضم  تسا . مود  رد  کشخ  طسو و  رد  درس 

یلباک هلیله 

هب اههلیله  یکاروخ  فرصم  تسا . لسع  نآ  حلصم  غامد و  رضم  دناهتفگ . لادتعا  هب  مرگ  یـضعب  کشخ و  لوا  رد  لدتعم و  تدورب  رد 
. تسا لاقثم  ات 7  تاخوبطم  رد  لاقثم و  ات 2  صخش  جازم  هلیله و  عون  بسانت 

نوربا راهب ، هشیمه 

. ضباق یتاذ  ياهورین  اب  هارمه  کشخ  لوا  رد  مرگ و  مود  رخآ  رد 

هناودنه

افش کیپ  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 491 

http://www.ghaemiyeh.com


صخــش لاـحط و  يارب  تـالاعفنا . رد  تسودـک  مـخت  دــننامه  رت و  درــس و  مود  رد  نآ  مـخت  تـسا . رخآ  رد  رت  مود و  لوا و  رد  درس 
. تسا دنق  لگ  لسع و  نآ  حلصم  رضم و  درس  هدعم  بحاص  جازمدرس و 

كدرز جیوه ،

. یفاضا تبوطر  اب  هارمه  دننادیم  لوا  رد  مرگ  ار  نآ  یخرب  رت و  مود و  رد  مرگ 
118 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

. تسا درس  ياهوراد  هلاغزب و  تشوگ  اب  نتخپ  نآ  حلصم  ناجازممرگ و  رضم 

«[ ي ] »

نیمسای

هشفنب نآ  حلصم  راسخر و  گنر  يدرز  ثعاب  نآ  دایز  ندیئوب  ناجازممرگ و  روآدردرـس  دناهتفگ . زین  موس  ات  کشخ و  مرگ و  مود  رد 
. تسا هکرس  خرس و  لگ  و 

. تسا مرد  ات 3  نآ  كاروخ  رادقم 

توقای

. دـشابیم کشخ  موس  رد  مرگ و  لوا  رد  نآ  دوبک  کـشخ و  مرگ و  مود  رد  نآ  درز  کـشخ و  مود  رد  لدـتعم و  يدرـس  یمرگ و  رد 
. تسا گناد  کی  ات  طاریق  کی  زا  نآ  ییوراد  كاروخ  رادقم 

تسپسا هجنوی ،

ناجازممرگ و رـضم  تسا . رتکشخ  نآ  هایگ  زا  رت و  مرگ و  نآ  مخت  تسا . مود  رد  کشخ  مرگ و  یهوک  هجنوی  تسا . کشخ  مرگ و 
. تسا درس  تالوقب  زینشگ و  نآ  حلصم 
119 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

نبل ریش ، جازم  عئابط و 

واگ ریش 

. یفاضا تبوطر  اب  هارمه  تسا  لدتعم  یکشخ  يرت و  یمرگ و  يدرس و  رد 
. تسا لسع  رکش و  نآ  حلصم  دوشیم . بیکرت  اعیرس  هدعم  رد  دوجوم  طلخ  عون  اب  صرب و  لّمق و  هناثم و  هیلک و  گنس  دلوم 

غالا ریش 

زا سپ  هک  صوصخب  دوشیم  هجیگرس  درس و  دردرس  ثعاب  بوطرم و  ياهجازم  ناجازمدرس و  رـضم  تسا . رت  موس  رد  درـس و  مود  رد 
. تسا نانز  ریش  زب و  ریش  نآ  هباشم  تسا . دنق  لگ  نآ  حلصم  دنباوخب . نآ  يور  ندروخ 
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( یلگنج ریش   ) دسا ریش 

. تسا یمرگ  لامک  رد 

شیمواگ ریش 

. تسا نآ  زا  رتظیلغ  رتبرچ و  رایسب  واگ و  ریش  هباشم 

شافخ ریش 

. تسا دسا  ریش  هب  هیبش  مرگ و 

كوخ ریش 

. تسا صرب  ثروم  رت و  درس و 

نایدام ریش 

. تسا واگ  ریش  دننام 

دنفسوگ شیم و  ریش 

. تسا هایس  شیم  ریش  نآ  نیرتهب  رتظیلغ و  واگ  ریش  زا  رت و  مرگ و 
120 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

رتش ریش 

. تسا یکشخ  هب  لیام  مرگ و 

زب ریش 

. دناهتفگ مود  ات  لوا  رد  درس  ترارح و  هب  لیام 

نانز ریش 

. تسا هدیئازرسپ  زا  رتدرس  هدیئازرتخد ، رت و  درس و  مود  رد  دشاب . هدیئاز  رتخد  هک  تسا  یناوج  نز  ریش  نآ  نیرتهب 

وهآ ریش 

. تسا نایدام  ریش  زا  رتمرگ 

رخروگ ریش 
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. تسا نایدام  ریش  زا  رتمرگ 

تسام

ثعاب مضهرید و  تسا . فیثک  درس و  هدعم  ناجازمدرـس و  رـضم  تسا . رتشیب  نآ  يرت  يدرـس و  دشاب  شرت  دنچره  مود و  رد  رت  درس و 
. تسا نآ  لاثما  لیبجنز و  يابرم  مرگ و  نیجاعم  نآ  حلصم  رضم و  ینوفع  ياهبت  يارب  ماخ و  طلخ  دیلوت 

121 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

یتنس بط  رد  یتاحالطصا 

هدننکحالصا حلصم ، - 1

عفد ای  لوحتم و  تیادـه و  ار  دـئاز  ياهورین  دـیفم ، ياهورین  ظفح  مضه و  لمع  اب  تکراـشم  رد  دـنکیم و  عفر  مک و  ار  اـهوراد  ناـیز 
[32 .] دیامنیم

ص121 7 ؛  جنتم افش ؛  کیپ  هعومجم 

یفطم هدننکمارآ ، - 2

. دربیم نایم  زا  ار  رگید  ياهطلخ  دنت و  مرگ و  طالخا  تیلاعف  يدرس  یشخبلادتعا و  يورین  اب 

هدنزپ شخبلادتعا ، جضنم ، - 3

دننام دنیامن  ظیلغ  ار  قیقر  هکنیا  زا  معا  دننکیم ، هدامآ  عفد  يارب  ار  اهنآ  هدش و  طالخا  ندـش  هتخپ  ماوق و  ثعاب  هک  دنتـسه  ییاهوراد 
. هلیلبنش دننام  دنیامنیم  لایس  مرن و  ار  تخس  تفس و  داوم  ای  هتخپ و  ياشاح  دننام  دننک  قیقر  ار  ظیلغ  سکعلاب  ای  شاخشخ و 

هدننکهتسب دمجم ، - 4

. جنبلا رذب  دننام  دنکیم  عمج  ار  اهتبوطر  طالخا و  تدورب  یگدننکعمج و  تردق  اب 

حّتفم هدننکزاب ، - 5

. نویـسارف دـننام  دـننکیم  زاب  ار  يراجم  هدروآرد و  تکرح  هب  ار  ذـفانم  يراـجم و  رد  هدـننکبوسر  دـکار و  داوم  هک  دنتـسه  ياهیودا 
. دننکیم لمع  یلاج  زا  رتيوق  اههدننکزاب 

رّدخم هدننکسحیب ، - 6

ندب  تاماسم  طالخا و  هدننکدرس  یگدننککشخ و  یگدننکعمج و  يورین  اب 
122 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

تکرح و زا  هدومن و  فیثک  بیترت  نیدب  ار  یناسفن  حور  هک  دناهتفگ  دوشیم و  عنام  نآ  اب  ار  یناسفن  حور  طابترا  هتشاد و  هگن  هتسب  ار 
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. نویفا لامعتسا  دننام  دنکیم  مک  نآ  ساسحا 

یلاج هدننکكاپ ، - 7

. لسع بآ  تورزنا و  دننام  دنیامنیم . کیرحت  ار  دماج  جزل و  بوطرم و  داوم  هک  دـنراد  ار  تاماسم  ءاضعا و  یگدـننکكاپ  تیـصاخ 
. دنشابیم نّیلم  دنتسه  یگدننکكاپ  صاوخ  ياراد  هک  ياهیودا  دناهتفگ 

هدننکهدنکارپ - 8

. دنکیم عفد  لباق  قرفتم و  ار  هدش  عمج  ياهزاگ  دوخ  یترارح  صاخ و  يورین  اب  هک  ياهیودا 

نکسم هدنهدنیکست ، - 9

. ودک وهاک و  هناودنه و  مخت  هریش  دننام  دننکیم  مظنم  ار  حاورا  طالخا و  تکرح  هک  ياهیودا 

( شطعم  ) هدننکهنشت - 10

. دنیامن اوه  ای  بآ  هنشت  یتروص  ره  هب  ار  ناسنا  تعیبط  هک  دنتسه  ياهیودا 

یئّیقم روآعوهت ، - 11

عوهت ثعاـب  هدومن و  قیقر  ار  هدـعم  اذـغ و  يراـجم  رد  هدـش  عـمج  ظـیلغ و  طـالخا  دوـخ  یترارح  تیفیک  نتـشاد  اـب  هک  تسا  یئوراد 
. برت مخت  دننام  ددرگیم 

رشاق تسوپ ، هدننکادج  - 12

. دنوارز طسق و  دننام  دنکیم  ادج  ار  وضع  دساف  تسوپ  هدوب و  دیدش  یگدننکكاپ  تردق  ياراد  هک  ياهیودا 
123 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

( عّطقم  ) هدننکادج - 13

هدومن و ذوفن  ندـب  وضع  حطـس  جزل و  طـالخا  رد  صاوخ  نیمه  اـب  دـنذوفن و  لـباق  فیطل و  هدوب و  ترارح  يورین  ياراد  هک  ياهیودا 
. لدرخ نیبجنکس و  دننام  ددرگیم  عفد  یتالاعفنا  لعف و  هنوگچیه  نودب 

جزل هدنبسچ ، - 14

. يزابخ دننام  دشخبیم  یگتسبمه  ار  ءازجا  هدش و  رشتنم  ندب  رد  نآ  تّوق  جازم  ترارح  ریثأت  تحت  هک  ییاهوراد 

يرغم هدنبسچ ، - 15

. هتسش کهآ  دننام  دوشیم  نایرج  زا  عنام  هدیبسچ و  نآ  يراجم  ذفانم و  رد  تبوطر  یگدننکجزل و  تردق  نتشاد  اب  هک  ياهیودا 
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حورق خسوم  اهمخز ، هدنروآكرچ  - 16

موم دـننام  دوشیم  نآ  دوبهب  ندـش و  کشخ  عنام  لـمع  نیا  هدـیدرگ و  اـهمخز  رد  تبوطر  شیازفا  بجوم  هک  بوطرم  تسا  ییوراد 
. نغور

للحم هدننکلح ، - 17

. رتسدیبدنج دننام  دیامن  عفد  هدومن و  ادج  دوخ  عضاوم  زا  ار  طالخا  هدوب و  دیدش  ترارح  ياراد  هک  تسا  ییوراد 

لاّکا هدنروخ ، - 18

. راگنز لثم  دشاپیم  مه  زا  هداعلا  قوف  يورین  نتشاد  تلع  هب  ار  ءاضعا  يرهوج  ءازجا  هک  دنتسه  ياهیودا 

كاکح هدنروآشراخ ، - 19

بذج  یمرگ  يدنت و  تلعهب  ار  روآشراخ  هدنزگ و  طالخا  هک  ياهیودا 
124 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

. جکیبک دننام  دوش  وضع  رد  مخز  داجیا  ثعاب  هک  تسین  يدح  هب  اهنآ  تیفیک  یلو  دنیامنیم 

متاخ مخز ، یعطق  جالع  - 20

تنوفع زا  هک  دوشیم  ثعاب  نآ  یکشخ  هدرک و  کشخ  ار  تسوپ  حطس  ياهمخز  یگدننککشخ  تردق  نتـشاد  تلعهب  هک  ياهیودا 
. دیامن يریگولج  تسوپ  ملاس  ياهتفاب  دش  رات  یجراخ  داوم 

فّفجم هدننککشخ ، - 21

. سوردنس دننام  دربیم  نیب  زا  ار  تبوطر  هدوب و  یگدننککشخ  يورین  ياراد 

جّجفم هدننکماخ ، - 22

هب دـنربیم و  نایم  زا  ار  يزیرغ  ياهترارح  ریاس  ای  دوخ و  سنج  زا  ار  يزیرغ  ياهترارح  دوخ  تدورب  يورین  اـب  هک  دنتـسه  ياهیودا 
. تسا مضاه  جضنم و  لیبق  زا  یتاحالطصا  سکع  نآ  لمع  دنیامنیم و  صقان  ار  مضه  ماخ و  ار  طالخا  تروص  ره 

يراک هدننازوس ، هدننکغاد و  - 23

حطـس هدـش و  هتـسب  تاماسم  طالخا و  يراـجم  هک  دـنوشیم  ثعاـب  هدوب و  یگدـنزوس  یگدـننککشخ و  تردـق  ياراد  هک  ياهیودا 
. دنروآیم مهب  ار  تسوپ 

. راطقلق جاز و  دننام 

لمدم اهیگداتفا ، بآ  تاحارج و  هدننکنامرد  زاسلمد و  - 24
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مه هب  ار  اهنآ  هجیتنلاب  هدش و  اهنآ  رایـسب  تظلغ  ثعاب  هدرک و  کشخ  ار  مخز  ءازجا  جرف  للخ و  نیب  دوجوم  تبوطر  هک  تسا  ییوراد 
. یبرع غمص  اریتک ، ربص ، نیوخالا ، مد  دننام  دنابسچیم .

125 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

بطرم هدنهدتبوطر ، - 25

. درس ياهباعل  دننام  دراد  دایز  یگدننکبوطرم  تردق  هک  تسا  ییوراد 

ققرم هدننکقیقر ، - 26

. مرگ ياهباعل  دننام  دنشابیم  تبوطر  ترارح و  دیدش و  یگدننکذوفن  يورین  ياراد  هک  ياهیودا 

محلم ای  تبنم  تشوگ ، هدننایور  - 27

رهاظ تسوپ  حطس  رب  ون  تشوگ  هک  دش  دهاوخ  ثعاب  دننکیم و  کشخ  لدتعم و  دوشیم  مخز  رب  دراو  هک  ار  نوخ  جازم  هک  ياهیودا 
. دوش

نشخم هدننکربز ، - 28

ياراد هکنیا  ای  دیامنیم و  میـسقت  فلتخم  ءازجا  هب  ار  تسوپ  حطـس  تسا و  یگدننککشخ  یگدـننکعمج و  يورین  ياراد  هک  ییوراد 
. لدرخ کلملا و  لیلکا  دننام  دنکیم  لح  دوخ  رد  ار  وضع  بوطرم  ءازجا  هک  تسا  لیلحت  یگدننکكاپ و  يورین 

حرقم هدنروآكرچ ، هدننکمخز و  - 29

رد دیامنیم و  هدـنکارپ  هدومن و  لح  ار  تسوپ  ءازجا  رد  دوجوم  ياهتبوطر  هیلک  دوخ  بذـج  ذوفن و  تیلباق  ترارح و  اب  هک  ياهیودا 
. ردالب دننام  دیامنیم  مخز  داجیا  بذج و  نآ  يوسب  ار  یندشعفد  لصاح و  داوم  هجیتن 

دماج هدننکتفس ، - 30

. موم دننام  دنکیم  تفس  ار  قیقر  طالخا  هک  ياهیودا 

هدننکدرس - 31

دننام دیامنیم  تدورب  داجیا  هدوب و  یگدننکدرس  تردق  ياراد  هک  یئوراد 
126 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

. روفاک

قّرحم هدننازوس ، - 32

ار وضع  ياهتبوطر  فیطل و  رایسب  ءازجا  دوخ  ذوفن  اب  دناوتب  تلع  نیمهب  دشاب و  کشخ  مرگ و  رایسب  تیفیک  ياراد  هک  تسا  یئوراد 
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. دیامن لح  دوخ  رد 
. خینرز دننام 

رمحم هدننکخرس ، - 33

دهاوخ خرـس  نآ  رهاظ  گنر  هتبلا  دوش و  موزل  دروم  وضع  هب  نوخ  بذج  ثعاب  هدوب و  دایز  بذج  دـیدش و  يامرگ  ياراد  هک  یئوراد 
. جندوف ریجنا ، لدرخ ، دننام  دش 

یّخرم هدننکتسس ، - 34

. ناتک رذب  تبش و  دننام  دنکیم . عیسو  ار  تاماسم  دوخ  تدورب  ترارح و  تردق و  هطساو  هب  هک  تسا  یئوراد 

بّلصم هدننکتفس ، - 35

دوخ داوم  اـب  وـضع  ندـش  تفـس  ثعاـب  یگدـننکعمج  يورین  یکـشخ و  تدورب و  تلعب  هدننکتسـس  ياـهوراد  سکعرب  هک  ياهیودا 
. دوشیم

لاّسغ هدنهدوشتسش ، - 36

. دنکیم كاپ  تسوپ  حطـس  زا  هدـش و  طالخا  کیرحت  ثعاب  دـشابیم و  هدـننکكاپ  درـس و  لعفنم و  تیفیک  ياراد  هک  تسا  یئوراد 
. ریعشلا ءام  دننام 

تتفم هدننکش ، - 37

هدرک و درخ  ار  اهنآ  ءازجا  هدش ، گنـس  هب  لیدبت  جزل  طالخا  اب  دروخرب  رد  هک  هدوب  يذفان  دـنت و  يورین  ياراد  هک  دـنیوگ  ار  ياهیودا 
، دوهیلا رجح  دننام  دیامنیم  مرن 

127 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 
. برقع دامر  مرک و  دامر  یهام  درس و  گنس 

قّرعم هدنروآقرع ، - 38

. دنیامنیم عفد  لیدبت و  قرع  هب  ار  تسوپ  رادج  رد  هدش  عمج  ياهتبوطر  دوخ  یتاذ  ترارح  اب  هک  ییاهوراد 

سطعم هدنروآهسطع ، - 39

. دهدیم ناشن  لمعلا  سکع  هسطع  تروصب  کیرحت و  ار  یعافد  داوم  دوخ  يریذپذوفن  ترارح و  يورین  اب  هک  ياهیودا 

هدنهدراشف رصاع ، - 40

قیقر تاعیام  هیلک  هجیتن  رد  دنتـسه و  ءاضعا  ءازجا  رد  راشف  ثعاـب  هدوب و  هداـعلا  قوف  یگدـننکعمج  يورین  ياراد  هک  دنتـسه  ياهیودا 
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. يدنه رمت  هتسه  دامض  دننام  دزاسیم  جراخ  ذفانم  زا  ار  وضع  رد  دوجوم 

ضغم هدننکدساف ، - 41

ءازجا هیقب  هک  دوش  عنام  هدناسر و  لیلحت  هب  ار  اهنآ  تبوطر  هوالعب  دساف و  ار  وضع  جازم  دوخ  هداعلا  قوف  ترارح  يورین  اب  هک  ياهیودا 
. خینرز دننام  دزاس  نفعتم  ار  اهنآ  دوخ  ترارح  اب  هدش و  یلصا  ءزج 

بذاج هدنشک ، - 42

هتفگ دروم  نیا  رد  دـنکیم . بذـج  تسوپ  حطـس  ای  دوخ  يوسب  ترارح  تفاطل و  نتـشاد  تلعهب  ار  اهيدرـس  طالخا و  هک  ییاـهوراد 
. دنکیم جراخ  ندب  تسوپ  قمع  زا  ار  اهراخ  غیت و  شوم  ندب  اب  نوزلح و  تشوگ  هک  هدش 

غذال هدنزگ ، - 43

هک  يذفانم  ندش  ادج  ثعاب  هدوب و  ترارح  ذوفن و  تردق  ياراد  هک  یئوراد 
128 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

. تسا ییاهنت  هب  هکرس  لامعتسا  ای  هکرس و  لدرخ ، اهوراد  نیا  عون  زا  دنوشیم . تسا  سوسحمان  ینعی  زیر  رایسب  تالاصتا  ياراد 

قلزم هدننازغل ، - 44

هدومن و ادج  تسوپ  حطـس  زا  هدـش و  طالخا  کیرحت  ثعاب  دراد  یگدـنزغل  تیـصاخ  هکنآ  تبوطر  ندرک و  نیلم  يورین  اب  ییاهوراد 
. اراخب يولآ  دننام  دیامنیم  عفد 

فطلم هدننکفیطل ، - 45

. دنیامنیم لیدبت  قیقر  هب  ار  ظیلغ  طالخا  یلدتعم  ترارح  اب  هک  ییاهوراد 
. اشاح دننام 

عدار عنام ، - 46

طالخا دامجنا  تظلغ و  ثعاب  هدومن و  تاماسم  رد  یگنت  داجیا  یگدننکعمج  يورین  درس و  تیفیک  نتشاد  تلعهب  هک  دنتـسه  ياهیودا 
عاونا رد  بلعثلا  بنع  لاـعفنا  لـعف و  دـننام  دـنکیم . يریگولج  رگید  ياـهتفاب  هب  نآ  دورو  زا  هجیتـن  رد  هدـش و  اـهگر  يراـج  قیقر و 

. اهمرو

ددسم هدننکدودسم ، - 47

. اریتک دننام  دوش ، ندرک  دودسم  ثعاب  هرخالاب  هداعلا و  قوف  یگدنبسچ  بجوم  دوخ  يدام  مکارت  تسوبی و  تلعهب  هک  تسا  یئوراد 

يوقم شخبورین ، - 48

افش کیپ  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 499 

http://www.ghaemiyeh.com


درس ءاضعا  درس و  ار  اهبت  اهوراد  نیا  دنوشیم . تالوضف  بذج  زا  عنام  هجیتن  رد  هداد و  لادتعا  ار  جازم  ءاضعا و  هک  دنتسه  ياهیودا 
. موتخم نیط  ای  لگ  نغور  دننام  دیامنیم  مرگ  ار  هدش 

129 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

نیلم هدننکمرن ، - 49

تروص رهب  دنوشیم و  ءاعما  هدعم و  یفاضا  داوم  ندـش  جراخ  ثعاب  دوخ  بوطرم  تیـصاخ  لدـتعم و  ترارح  نتـشاد  اب  هک  ییاهوراد 
. وریغ تشخریش و  يدنه ، رمت  ربنشرایخ ، سولف ، زغم  دننام  دیشخب  دهاوخ  لادتعا 

خاّفن هدنروآخفن ، - 50

تعرـس ياراد  اهنآ  رب  ندب  يزیرغ  ترارح  هکنآ  تلعب  دـنیامن  لاعفنا  لعف و  نوچ  دنتـسه و  یظیلغ  بوطرم  تیفیک  ياراد  هک  ياهیودا 
. تسا رضم  اهمشچ  يارب  هدرک و  دردرس  داجیا  خفنم  داوم  هک  دناهتفگ  ایبول . دننام  دنیامنیم  داب  دیلوت  هدش و  لیدبت  زاگ  هب  تسا  یمک 

. دننکیم يدایز  ياهزاگ  داجیا  هدعم  ءاعما و  رد  یتبوطر  تیصاخ  نتشاد  رطاخب  روبزم  هیودا 
1385 / 12 / 7

يوسوم  دمحم  دّیس 
130 ص : ، 7 جنتم افش ، کیپ  هعومجم 

ذخآم عبانم و 

یناسارخ یلیقع  نیسح  دمحم  دیس  فیلأت  نیدابارق :

افش کیپ  بتک  زا  ياهعومجم 

اهتبرش - 1
ینامردنوخ  - 2

يزغم  یبلق و  ياههتکس  اهدردرس و  یعطق  نامرد  - 3
دبک شراوگ و  هاگتسد  ياهيرامیب  - 4

نانز  ياهيرامیب  - 5
نادرم  ياهيرامیب  - 6

ینامردولاز  - 7
ناطرس  جالع  - 8

راردا يراجم  هیلک و  ياهيرامیب  - 9
لصافم  ناوختسا و  ياهيرامیب  - 10

تسوپ  ياهيرامیب  جالع  ییابیز و  - 11
ءاعما هدعم و  ياهيرامیب  - 12

[33]
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________________________________________

1388 ه.ش. مود ، پاچ : ناهفصا ، شهوژپ -  نوناک  دلج ، 12 افش ، کیپ  هعومجم  دمحم ، يوسوم ، [ 1]
نمزم ینوخ و  لاهسا  (- 1 [ ) 2]

دنق دیناف : (- 1 [ ) 3]
. دنکیم داجیا  یمرگ  يدرس و  زا  یفلتخم  ياهورین  ندب  نآ  صاخ  تیفیک  دادعتسا و  بسح  رب  ندب  رد  ینعی  (- 1 [ ) 4]

. دوشیم داجیا  درز  هب  لیام  ای  دیفس  یگنس  رب  هک  روش  ياهایرد  رانک  رد  تسا  یکمن  (- 2 [ ) 5]
. تسا طلغ  هک  دناهتفگ  نانشا  ار  نآ  یخرب  (- 1 [ ) 6]

هفوکش حاقف : (- 1 [ ) 7]
هدناسیخ و تسام  ای  ریش  اب  بآ  رد  هک  وج  ای  مدنگ  دننک ، تسرد  رگید  ياهزیچ  تسام و  ریش و  زا  هک  یشروخنان  هماک : بآ  (- 1 [ ) 8]

. دننک کشخ  باتفآ  رد  هدوزفا و  نآ  هب  زین  ییاهوراد 
نم راهچ  عومجم  رد  هکنآ  ات  دنریگب  ار  نآ  فک  دـشوجب و  میالم  شتآ  يور  بآ  نم  راهچ  رد  هک  لسع  نم  ود  لسعلا : ءام  (- 2 [ ) 9]

. تسا نآ  عاونا  زا  زین  دوشیم  هیهت  یهایگ  ياهوراد  اب  هک  یبیکرت  ياهلسعلا  ءام  تسا . هداس  لسعلا  ءام  نیا  دنامب . یقاب 
صرب جالع  رد  صوصخب  تسا و  توافتم  رایسب  روهشم  فورعم و  یغایزاغ  اب  لالیرطا  هک  تسا  نآ  رب  نیققحم  یضعب  رظن  (- 1 [ ) 10]

. تسا صرب  يوراد  لالیرطا  تفرگ . هابتشا  ار  نآ  دیابن 
. دوش اههدور  رد  عوفدم  ندرک  ریگ  ثعاب  هک  يزیچ  هّدس : (- 1 [ ) 11]

بوخ لسع  اهنغور و  رگید و  ياهبآ  ای  لـقم  بآ  رد  هک  تسا  یبیکرت  ییاـهوراد  هدـنراوگ  اـی  شراوج  ینومک : شراوج  (- 1 [ ) 12]
معطشوخ و لاح  نیع  رد  رتنشخ و  نیجاعم  هیودا  زا  هدنراوگ  هیودا  هک  تسا  نآ  رد  اهنوجعم  اب  نآ  قرف  دشاب . هدش  راومه  هدـیلام و 

. تسا وبشوخ 
. ددرگ راومه  دوش و  هدـیلام  بوخ  لسع  اهنغور و  رگید و  ياهبآ  اـی  لـقم  بآ  رد  هاـگ  هک  یبیکرت  ياـهوراد  شراوج : (- 1 [ ) 13]

يدـب يدـنت و  یخلت و  نوجعم  رد  یلو  تسا  وبشوخ  معطشوخ و  لاح  نیع  رد  رتنشخ و  نوجعم  هیودا  زا  هدـنراوگ  ای  شراوج  هیودا 
. تسا زیاج  هزم 

نار ناوختسا  نار ، يالاب  لفک ، كرو : (- 1 [ ) 14]
. نارفعز هریز و  نیچراد  لیبجنز و  لفلف و  دننام  دنزیریم  اذغ  رد  هک  ییاهوراد  رذب و  عمج  ریزابا : (- 1 [ ) 15]

. دوشیم مشچ  یکیرات  راچد  باوخ  زا  نتساخرب  ماگنه  رامیب  هک  تسا  يرامیب  ردس : (- 1 [ ) 16]
. مغلب راخب  زا  یشان  هجیگرس  یعون  راّود : (- 2 [ ) 17]

. هدش روکذم  نآ  فیرعت  شراوج ، هدنراوگ : (- 3 [ ) 18]
. یسیپ تسا ، جالع  تخس  رایسب  هک  تسوپ  يور  دیفس  ياههکل  (- 1 [ ) 19]

یخلت هّرم : (- 1 [ ) 20]
ناگچب هلبآ  تسوپ ، يور  هلبآ  هیبش  زیر  ياهشوج  يردج : (- 1 [ ) 21]

1388 ه.ش. مود ، پاچ : ناهفصا ، شهوژپ -  نوناک  دلج ، 12 افش ، کیپ  هعومجم  دمحم ، يوسوم ، [ 22]
. دراد نانآ  رب  یفنم  رایسب  یبصع  ریثأت  دنوشیمن و  ریس  عامج  زا  هک  نانز  رد  یطارفا  لیم  رب  ینتبم  تسا  يرامیب  هّکح : (- 1 [ ) 23]
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سفنت رد  رتاوت  سفن و  یگنت  راچد  نتفر  هار  تکرح و  ماگنه  نآ  بحاص  هک  سفنت  هاگتـسد  هب  طوبرم  تسا  يراـمیب  وبر : (- 1 [ ) 24]
. دشکیم سفن  یپردیپ  رامیب  هدروخ و  مهب  مدزاب  مد و  نزاوت  دوشیم و 

. تسا رتحیحص  رظنب  نیا  هک  هدش  هتفگ  زین  یهوک  نسوس  خیب  اسریا : (- 1 [ ) 25]
دوهیلا هلقب  ای  يرب  ابدنه  قوقشخرط : (- 1 [ ) 26]

يزیرنوخ مدلا : فزن  (- 1 [ ) 27]
1388 ه.ش. مود ، پاچ : ناهفصا ، شهوژپ -  نوناک  دلج ، 12 افش ، کیپ  هعومجم  دمحم ، يوسوم ، [ 28]

یتوکاک عیشمارط : (- 1 [ ) 29]
غارفتسا لاهسا و  مضه ، ءوس  هضیه : (- 1 [ ) 30]

خلت سدع  ّرملا : سدع  (- 1 [ ) 31]
1388 ه.ش. مود ، پاچ : ناهفصا ، شهوژپ -  نوناک  دلج ، 12 افش ، کیپ  هعومجم  دمحم ، يوسوم ، [ 32]
1388 ه.ش. مود ، پاچ : ناهفصا ، شهوژپ -  نوناک  دلج ، 12 افش ، کیپ  هعومجم  دمحم ، يوسوم ، [ 33]

دلج 8

همانمیدقت

كدنا  تسود  هاپس 
نمشد  زا  ییایرد  ور  شیپ 

گرم  ياهلاب  الب و  نارابریت 
گنج  رد  ار  گنس  وبس و  قشع  مزب  هب 

ار یبآ  کشم  میومع 
شنوخ  رد  هقرغ  لاب  ود  اب  لیامح 

. دربیم اههمیخ  يوس  هب 
تسپ  نامدرم  زا  ناما 

تسد  رد  نینهآ  دومع 
وا ياهیناولهپ  زا  ساره  رد 

دندرک نیمک  يدرمان  هب 
ولهپ زا  هک  ورایور ، هن 

دنتفر ناشن  ار  ینابرهم  قرف  و 
دش يراج  کشا 

کشم  ناشفنوخ  مشچ  ز 
تشد  هوک و  هب  اهارحص ، هب 

تمایق  ات 
. تسلا ناماکهنشت  ماک  هب 
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يوسوم  دمحم  دیس 
5 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 

بلاطم تسرهف 

هحفص ناونع 

همانمیدقت 
بلاطم 5 تسرهف 

9 ناریا ) تماجح  هسسؤم  تسایر   ) شیدناریخ نیسح  مرتحم  دنمشناد  طخ  هب  همدقم 
راتفگشیپ 21

يزغم 31 ياهروموت  دشر  یگنوگچ 
یناریا 37 بط 

کیتاتساتم 42 يامونیسراک 
مروف 43 یتلوم  ياموتسالبویلگ 

یقارتفا 43 نامرد 
اموتیسورتسآ 44

اموتیسور 45 دنادوگیلا 
موتسالبومیدناپا 45 مویدناپآ و 

45 امویلتودنآ ) ای  دیئونکارآ  ياموتسالبوربیف   ) مویژننم
46 اموکراس ) لس  مولوکیتر   ) کیتیسویتسیه موفنل 

47 یلگنا ) ياهتسیک  اهمولونارگ و   ) ینوفع أدبم  اب  ياهروموت 
موتسالبودم 47

مراهچ 48 نطب  مولیپاپ  مویدناپآ و 
هچخم 49 موتسالبویژنامه 

لائنیپ 49 ياهروموت 
موس 50 نطب  لایزیفاراپ )  ) دیئولوک تسیک 

6 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 
مویژنارافوینارک 50

کیتسوکآ 51 مونیرون  ای  موربیفورون 
زیفوپیه 52 ياهموندآ 

مویژننم 52
یبصع 52 کیتسالپوئناراپ  ياهمردنس 

یکوش 52 عاخن  ياهروموت 
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دیئونیسراک 53
ینامردهعشا 56 زا  لصاح  زورکن 

رس 57 زغم و  ییاسانش 
نابز 61

راسخر 61
دنراد 62 کیدزن  تکراشم  زغم  اب  هک  یمادنا  یسررب  زا  زغم  تالاح  ییاسانش 

نانز 69 رد  نادهز 
زغم 69 جازم  ییاسانش 

زغم 70 مرگ  جازم  ءوس  تمالع 
تسا 71 جازمدرس  شزغم  هک  یسک 

تسا 71 هدروآ  يور  یکشخ  هب  شزغم  جازم  هک  یسک 
تسا 71 جازمرت  شزغم  هک  یسک 

دراد 71 کشخ  مرگ و  جازم  شزغم  هک  یسک 
دراد 72 رت  مرگ و  جازم  شزغم  هک  یسک 

دراد 72 کشخ  درس و  جازم  شزغم  هک  یسک 
تسا 73 رت  درس و  شزغم  جازم  هک  یسک 

يزغم 74 ياهروموت  جالع 
7 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 

زغم 74 مرگ  جازم  ءوس  جالع 
يزغم 78 روموت  هب  التبم  نارامیب  رد  يریگنوخ 

يزغم 80 روموت  نارامیب  رد  تماجح 
روگنا 82 هریش  هکرس  یگژیو 

دنفسوگ 82 هتسار  ناوختسا 
زاسنوخ 82 هکاوف  تبرش 

اراخب 83 يولآ  ریجنا و 
اهرذب 84 نوجعم  تبرش و 

نارگید 84 زا  نوخ  تفایرد 
نوخ 85 هبلغ  اب  ینامردولاز 

یطایتحا 87 دراوم 
ینامردولاز 90 ياهیگژیو 

هیفنا 93 هیهت  زرط 
هشفنب 93 نغور  هیهت  زرط 

زغم 95 دح  زا  شیب  یکشخ  عفر 
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حبص 97 ياهجضنم  عاونا 
تسا 101 جازممرگ  شزغم  هک  یسک 

میخدب 102 میخشوخ و  روموت  عون  ره  دض  ییاذغ  میژر 
میخشوخ 107 ياههدوت  فنل و  نوخ و  ياهناطرس  روموت و  عون  ره  هب  نایالتبم  زیهرپ 

تسا 108 جازمدرس  شزغم  هک  یسک 
ماع 109 لهسم  فرصم  یطایتحا  دراوم 

تسا 114 هدروآور  یکشخ  هب  شزغم  جازم  هک  یسک 
تسا 115 جازمرت  شزغم  هک  یسک 

8 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 
دراد 118 کشخ  مرگ و  جازم  شزغم  هک  یسک 

يزغم 119 روموت  دض  ياهوراد 
يزغم 122 روموت  قفوم  جالع 

ناطرس 126 جالع  رد  اهزاسنوخ  شقن 
هدش 134 هریچ  زغم  رب  يوارفص  هدام  رگا 

هدش 134 هریچ  زغم  رب  مغلب  هدام  رگا 
تائانثتسا 135 یقارتفا و  دراوم 

9 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 

همدقم

میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
تسا و هدـیدرگ  فیـصوت  دوعوم  تشهب  تیفاع ، اهتورث و  دمآرـس  اهتمعن و  نیرترب  ناونعب  یتمالـس  نونکات  رـشب  یگدـنز  زاـغآ  زا 

. تسا هتفرگ  رارق  هلباقم  هجوت و  دروم  اهالب  نیرتگرزب  سیلبا و  هدنیامن  تایح  نمشد  ناونعب  يرامیب 
زا یشان  ناطرس  کیسالک  بط  رظنم  زا  تسا ، هدش  فیـصوت  يرامیب  نیرتکلهم  نیرتتخـس و  ناطرـس  يرامیب  زین  اهيرامیب  نایم  رد 
نآ راشتنا  باتـش  دهدیم و  ناشن  دوخ  زا  توافتم  يراتفر  دشاب  هدرک  زورب  یمادنا  هچ  رد  هکنیا  بسانت  هب  تسا و  لولـس  هدـنیازف  دـشر 

. دوب دهاوخ  فلتخم 
ماـجنا یقیرط  هچ  زا  يراـمیب  نیا  ناـمرد  دروآیم و  دوـجوب  ار  ناطرـس  شیادـیپ  هنیمز  یلماوـع  هچ  هکنیا  زا  رظنفرـص  هلوـقم  نـیا  رد 

رظن تعسو  اسب  هچ  دنک ، زاب  نامرد  هب  نادنمقالع  نیققحم و  يارب  ار  يرگید  هاگن  دنادیم  يرورض  ثحب  هژیو  هاگیاج  ظاحلب  دوشیم ،
بعـص اضعب  جالعال و  يرامیب  نیا  نامرد  فشک  يارب  رگید  یهار  هنـالوجع  یتواـضق  هنوگره  نودـب  اـت  ددرگ  بجوم  هشیدـنا  قمع  و 

. ددرگ هدوشگ  نارامیب  نیا  يوسب  دیما  هچیرد  دوش و  ادیپ  کیسالک  بط  هاگدید  زا  جالعلا 
ام تسا ، ناریا  یتنـس  بط  ياهدومنهر  قیرط  زا  اه  ناطرـس  اهروموت و  نامرد  ياههار  یـسررب  تسا  باـتک  نیا  هجوت  دروم  هک  یهاـگن 

یحو و عبنم  زا  هتفرگ  تأشن  تخاسریز  یتسه و  ماظن  اب  نآ  يراگزاس  ناوت  ناریا و  یتنـس  بط  هفـسلف  ینابم و  هب  هجوت  اب  مینکیم  رکف 
. دهدب جیار  یکشزپ  گرزب  لاؤس  هب  یتبثم  خساپ  دناوتب  بتکم  نیا  یخیرات  میظع  هناوتشپ  ءامکح و  ناربمایپ و  هشیدنا  ماهلا و 

ریگرد نشخ و  تخـس ، رایـسب  ار  یگدـنز  ینایاپ  ياهزور  هک  ینامرد  هب  رامیب  نت  ندرپس  ياجب  هک  تسا  نیا  لـقع  ناـشن  لاـحيایلع 
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اب ياهوراد  اههاگتسد و  اب  هدرک ،
10 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 

لقا دح  هب  ار  تایح  ياقب  دـیما  دراذـگیم و  شیامن  هب  ناسنا  زا  ابیزان  هیرک و  ياهرهچ  دزاسیم و  هجاوم  تمیقنارگ  دـیدش و  ضراوع 
فرظ رد  ار  دوخ  ینامردنوجعم  هتـشادرب و  تعیبط  زا  ار  دوخ  يافـش  بح  ياههناد  هک  میرواـیب  ور  یناـمردبتکم  کـی  هب  دـناسریم ،
يافـش رگا  هک  میـشونیم  ار  ییوراد  تبرـش  تسا و  هدش  مرگ  ادخ  دای  رکذ و  اب  وراد  نآ  يامد  هدـننکمرگ  همزمز  تسا و  هتخپ  يدوخ 

متخ رب  لاعتم  رداق  ریدـقت  هچناـنچ  رگا  دـنادرگ و  حّـملم  ار  ماـک  وا  داـی  ماـن و  ینیریـش  اـب  وراد  هزم  یخلت  دـیدرگ  ررقم  نآ  رب  دـنوادخ 
هتخاسن جراخ  نت  بلاق  زا  یتخـس  هب  ار  ناج  فازگ ، تمیق  اب  ناگناگیب و  تسد  اب  دوب  یقاـب  ناـهج  هب  رفـس  كرادـت  يویند و  یگدـنز 
نارگید هیامرس  گید  هک  ددرگ  یشتآ  ام  نت  میهد و  نت  راک  نیا  هب  نارگید  تسد  اب  ارچ  تسا  گرم  ریدقت  رگا  رگید  ریبعت  هب  میـشاب ،

نامرد يارب  ار  دوخ  ناکین  دادـجا و  ینامرد  ياههیـضرف  دـیئایب  دزاس . ققحم  ار  نانآ  يزودـنالام  یتاقیقحت و  لاـمآ  دروآ و  شوجب  ار 
هب ار  رـشب  هتـشذگ  لاـس  نارازه  تاـیبرجت  هب  یکتم  ياههشیدـنا  توقاـی  ّرد و  میرادرب و  نارگید  ناـهد  زا  مشچ  مینک و  هبرجت  ناـطرس 

. میراذگب ناحتما  ضرعم 
: دراد دوجو  دوس  دنچ  هلداعم  نیا  رد 

هنیزه هک  توافت  نیا  اب  میربیم  رـسب  ینونک  طیارـش  رد  هک  تسا  نیا  لثم  میتفاـین  تسد  ناطرـس  يراـمیب  یـساسا  ناـمرد  هب  رگا  فلا -
ناناج هب  ار  ناج  ادخ  لضف  هب  دیما  یعیبط و  ياهرهچ  اب  هتخاسن و  فعاضم  لکـشم  راچد  ار  ام  ناکیدزن  یگدنز  ینایاپ  ياهزور  فازگ 

. درپس میهاوخ 
انایحا ای  درکن و  نیمأت  نامرد  ققحت  يارب  ار  ام  زاین  یماـمت  صقاـن و  دوب و  دـمآ  راـکان  ناریا  یتنـس  بط  يداهنـشیپ  ياـهوراد  رگا  ب -

رگا تسا و  هدشن  هتخاس  نارگید  تسدب  نیرفآگرم  رازبا  هک  توافت  نیا  اب  تسا  هدمآ  مهارف  هباشم  طیارـش  تسرد  دـش ، نیرفآگرم 
. میهد رارق  یموب  تایبرجت  ضرعم  رد  ار  دوخ  نت  هک  رتهب  هچ  میدرگ و  نارگید  هاگشیامزآ  شوم  ارچ  میریمب  تسانب 

11 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 
دراد ام  داقتعا  خیرات و  قمع  رد  هشیر  نآ  یفسلف  ینابم  هک  میاهدرک  یفرعم  ناهج  هب  ار  یبتکم  میتفای  تسد  زاسراک  ینامرد  هب  رگا  ج -

. مینکیم لصاح  ار  دصقم  مخ  چیپ و  نودب  هاتوک و  يریسم  ندرک  یط  اب  دزاسیم و  رواب  ار  يدوخ  گنهرف  و 
هنالقاع و فالتئا  کی  هب  ار  اـم  یتکرح  نینچ  زاـغآ  اـسبهچ  هکنیا  نآ  درادیم و  فوطعم  دوخ  هب  ار  ناـسنا  نهذ  زین  يرگید  هیـضرف  د -

بط صیخـشت  رازبا  زا  هنامیمـص  تدعاسم  يراکمه و  هنیمز  کی  داجیا  اب  دهد و  قوس  کیـسالک  بط  ناریا و  یتنـس  بط  نیب  هناملاع 
ناطرـس راشتنا  راهم  رد  ار  یتنـس  بط  رگنعماج  نالک و  ياه  هشیدنا  ای  میراپـسب و  یتنـس  بط  هب  ار  نامرد  میریگب و  کمک  کیـسالک 

. میئامن راذگاو  دنتسه  يرتشیب  ناوت  ياراد  هک  بتاکم  زا  مادکره  هب  ار  نامرد  تبون  فلتخم  عطاقم  رد  میریگب و  راکب 
شیادـیپ و یگنوگچ  نییبت  هب  تسا  زاسراک  ياهشیدـنا  ياراد  ناطرـس  ناـمرد  يارب  ناریا  یتنـس  بط  هک  يوق  ضرف  نیارباـنب  نونکامه 

یتنس بط  ياناوت  رگنامرد  يوسوم  دمحم  دیس  ياقآ  بانج  مزیزع  ردارب  قیقحت  شالت و  تیمها  هچیرد  نیا  زا  میزادرپیم و  نآ  نامرد 
. مینکیم حرطم  ار  ناریا 

ياهحرط تسا و  هتـشاد  دوجو  میدـق  نامز  زا  ندـب  رـسارس  هب  عیرـس  راشتنا  تردـق  ياراد  زادـناگنچ و  يراـمیب  کـی  ناونعب  ناـطرس 
. تسا هدش  يدیماان  راهظا  رگید  یخرب  نامرد  نوماریپ  قفوم و  زین  اهنامرد  زا  یخرب  تسا . هدوب  حرطم  نآ  يارب  زین  ياهژیو  ینامرد 

نیا دراد ، نآ  شیادـیپ  هویـش  زا  ناریا  یتنـس  بط  هک  تسا  ياهژیو  فیرعت  دوشیم  ناطرـس  اب  دروخرب  رد  توافت  بجوم  هک  هچنآ  اـما 
زورب و زا  يریگولج  ياـههنیمز  دـناوتیم  یناـسآ  هب  نآ  رد  تقد  هک  دـنکیم  بلج  ياهدـیدپ  کـی  يوسب  ار  ناـسنا  نهذ  قیقد  فیرعت 

یـشحو يـالویه  زا  ناطرـس  ریوصت  نآ  نتخاـس  یلمع  اـب  هک  دـهدب  ناـسنا  هب  یگدـنز  زا  يریوـصت  دروآ و  مهارف  ار  ناطرـس  شیادـیپ 
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نمشد  کی  هب  هدنشک  قطنمیب و 
12 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دهدیم زورب  دوخ  زا  ار  ندش  مار  دادعتسا  هدیدرگ و  لیدبت  میلست  هرصاحم و  هرکاذم و  لباق 
مهارف تسا  یبیکرت  ناسنا  ندب  هک  تسا  دقتعم  ناریا  یتنس  بط  الثم  مینکیم . میدقت  ار  ییاهلاثم  ریزگان  دوش  فافش  ثحب  هکنیا  يارب 
یلداعت هب  طلخ  راهچ  نیا  هاگره  دنتـسه ، ناسنا  مادنا  زا  یـشخب  تخاس  رومأم  مادکره  هک  ادوس  مغلب و  مد ، ارفـص ، طلخ  راهچ  زا  هدمآ 

دـشاب هتـشاد  يرترب  يرگید  طالخا  رب  یتبـسن  هب  طلخ  راهچ  نیا  زا  یکی  هچنانچ  تسا و  ملاس  ناسنا  دنـشاب  هتـشاد  دوجو  ندب  رد  یبسن 
ياراد درف  دنراد  يرگید  رب  یبسن  يرترب  هناگراهچ  طالخا  زا  کی  مادـک  هکنیا  هب  هجوت  اب  هجیتن  رد  هک  دوشیم  داجیا  یجازم  ياهپیت 

رد هک  ینامز  ات  رظن  دروم  طلخ  زا  يرتشیب  رادـقم  ندوب  اراد  دوجو  اـب  صخـش  نیا  دوشیم ، هدـیمان  طـلخ  ناـمه  تاصخـشم  اـب  یجازم 
. دوشیم رامیب  دش  رتشیب  دوخ  دح  زا  هاگره  تسا و  ملاس  تسا  لدتعم  دوخ  طالخا  بیکرت 

رصنع نآ  رد  هک  دریگ  رارق  ياهژیو  يراتفر  ییایفارغج و  یطیحم  طیارـش  ای  اود و  اذغ و  تبـسن  يواسم  طیارـش  رد  هچنانچ  رگا  نکیل  و 
رد رـصنع  نآ  هک  دوب  دهاوخ  یـصخش  لداعت  مدع  تلاح  زورب  يارب  درف  نیرتدعتـسم  دوش  رتشیب  وا  ندب  بلاغ  طلخ  هدـنروآدیدپ  هیلوا 

. دراد دوجو  رتشیب  شندب 
هک یهورگ  نیلوا  میهدـب ، ازارفـص  كاروخ  يواسم  طیارـش  رد  يوادوس  و  یمغلب ، يومد ، يوارفـص ، ياـهپیت  اـب  يدارفا  هب  رگا  ینعی 

. دش دهاوخ  طاشن  اب  هدرب و  تذل  ازارفص  ياذغ  زا  جازمیمغلب  پیت  هک  یلاح  رد  دنتسه  يوارفص  پیت  دننیبیم  ار  بیسآ  نیرتشیب 
لاح رد  میناوتیم  ناسنا  ندب  رد  یطلخ  ره  زورب  یلـصا  هنیمز  هدـننکداجیا  ياهراتفر  اهاود و  طیحم ، اهاذـغ ، تخانـش  اب  هدـعاق  نیاربانب 

شهاک نآ  دض  هدام  فرصم  اب  ار  ندب  رد  طالخا  زا  مادکره  شیازفا  يرامیب  طیارـش  رد  میربب و  هرهب  زاین  هزادنا  هب  مادکره  زا  تمالس 
. میئامن ناربج  ار  طالخا  نیا  زا  مادکره  فعض  ای  میهد و 

13 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 
میهدیم و ادزارفص  دش  دایز  ندب  رد  ارفص  هدام  رگا  ینعی  تسا  موسوم  دض  هب  نامرد  هدعاق  هب  ناریا  یتنس  بط  رد  ینامرد  متسیس  نیا 

. مینکیم لمع  ندب  رد  ادوس  مد و  شیازفا  يارب  بیترت  نیمه  هب  ادزمغلب و  دش  دایز  مغلب  رگا 
هک ار  طلخ  نآ  هدـننکداجیا  راتفر  داوم و  دـیاب  مینک  مادـقا  اـهيرامیب  زورب  زا  يریگـشیپ  يارب  میهاوخب  هک  یتقو  هدـعاق  نیمه  ساـسارب 

میئامن و جراخ  دیآیم  دیدپ  رظن  دروم  طلخ  نآ  رد  هک  یطیحم  زا  ار  صخـش  مینک و  رود  سرتسد  زا  تسا  يرامیب  نآ  شیادیپ  هیامرس 
. میهد ترجاهم  دشابیم  طلخ  نآ  هدنیادز  هک  یطیحم  هب  ای 

زا کی  مادک  زا  هکنیا  بسانت  هب  يوادوس  هدام  نیا  تسا و  ندب  وضع  ای  مادـنا و  کی  رد  ادوس  حطـس  شیازفا  زا  یـشان  ناطرـس  يرامیب 
يادوس هکنیا  حیـضوت  دزاسیم . ریگرد  ار  ياهژیو  مادنا  دهدیم و  زورب  دوخ  زا  ینوگانوگ  رهاظت  دـشاب  هدـمآ  دـیدپ  هناگراهچ  طالخا 

هدش داجیا  ارفـص  بوسر  تخوس و  رثا  رد  ای  تسا  یعیبط  يادوس  تنوفع  ندش و  هدیـسوپ  تخوس ، زا  یـشان  ای  ازيرامیب  یعیبط و  ریغ 
دوخ یعیبـط  تلاـح  زا  هژیو  یطیارـش  رد  هک  تسا  یمغلب  رولبت  اـی  تسا و  هدـمآ  دوجوب  نوخ  تنوفع  اـی  شزادـگ و  زا  سپ  اـی  تسا و 

. تسا هدیدرگ  جراخ 
ار یـصاخ  هاگیاج  مادکره  دنراد و  ياهژیو  ییآراک  مادنا  زا  یـشخب  رد  مادکره  دراد  ینوگانوگ  عاونا  دش  مولعم  هک  اهادوس  عاونا  نیا 

. تسا نانآ  هاگتساخ  نامه  تقیقح  رد  اهمادنا  هاگیاج و  نیا  دننکیم و  باختنا  يرامیب  رهاظت  يارب 
زا دعب  هاگنآ  دنکیم و  وجتسج  نآ  رد  ار  يرامیب  جازم  نآ  زا  سپ  دیامنیم و  یـسررب  ار  رامیب  عبط  یجازم  یـسررب  اب  ناریا  یتنـس  بط 

. دزادرپیم نآ  نامرد  هب  ییاسانش و  ار  ناطرس  عون  تقیقح  رد  يرامیب  هدنروآ  دیدپ  يادوس  عون  تخانش 
يدوبهب يوسب  باتش  تعرس و  يریذپنامرد و  مدع  ای  يریذپنامرد و  يدنبهدر ، نآ  بقاعتم  اهناطرس و  عون  يدنبهتسد  ارجم  نیا  زا  و 
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. ددرگیم نییعت  نآ  ندوب  راوشد  ای  و 
14 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 

مرگ رایسب  ظیلغ و  تخس  ياهدام  هدش و  داجیا  يوارفص  طلخ  زا  نآ  يادوس  نوچ  دیآیم  دیدپ  يوارفص  هدام  زا  هک  دبک  ناطرـس  الثم 
ای ریذپنامرد و  تسا  هدـش  داجیا  مغلب  طلخ  زا  نآ  هدـنروآدیدپ  ییادوس  هدام  هک  هنیـس  ناطرـس  نکل  هدـش  فیرعت  ریذـپاننامرد  تسا 

ناریا یتنـس  بط  داهنـشیپ  یحارج  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  . ) دومن راهم  ار  نآ  یحارج  اب  ناوتیم  تسا و  هدیدرگ  فیـصوت  هدـنوشلرتنک 
( هنیس ناطرس  نامرد  يارب  تسا 

ریغ يادوس  شیادیپ  نوگانوگ  ياههنیمز  دزادرپیم  نآ  هب  ناریا  یتنس  بط  رد  هک  یمهم  هتکن  ناطرس  هدنروآدیدپ  هدام  فیرعت  زا  سپ 
. دشاب اشگهار  رایسب  دناوتیم  رضاح  رصع  رد  نآ  هب  نتخادرپ  هک  تسا  یمهم  تاعوضوم  زا  نیا  تسا و  ناسنا  ندب  رد  یعیبط 

چیه تسا و  ناهج  رد  ناطرس  يرامیب  زورب  یناوارف  نرق  رضاح  نرق  هک  میـسریم  يدنبعمج  نیا  هب  هاتوک  ییوجتـسج  اب  دسریم  رظن  هب 
ياههنیمز مینک  كرد  هک  دش  میهاوخ  رتدنبیاپ  داقتعا  نیا  هب  ینامز  تسا و  هدوبن  يرامیب  نیا  زورب  ضرعم  رد  تیرشب  دح  نیا  ات  ینامز 

رد یندـم  ناسنا  تسیز  نیئآ  هب  ارذـگ  یهاگن  ددرگیم ، تفای  رتناوارف  مدرم  هیذـغت  تشیعم و  تسیز و  بادآ  رد  ادوس  طلخ  شیادـیپ 
. دزاسیم راکشآ  ار  اعدا  نیا  ینونک  طیارش 

بـسانمان اهاذـغ  رگا  ملاس و  ناسنا  دنـشاب  ملاس  اهاذـغ  رگا  دنتـسه و  ناسنا  ندـب  زاین  دروم  طالخا  زورب  هنیمز  اهاذـغ  هک  مینادیم  همه 
رایـسب هعماج  رد  ازادوس  ياهاذغ  شرگن  نیا  اب  دـننکیم . داجیا  ار  يرامیب  زورب  تابجوم  دـنروآیم و  دـیدپ  یعیبط  ریغ  یطالخا  دنـشاب 

: هلمج نآ  زا  دنناوارف 
داوم سابلاک و  سیسوس و  تروص  هب  تخپمین  هدشبیکرت  تاحوبذم  اهتشوگ و  هدز و  خی  يدایز  تدم  زا  هک  لاسنهک  واگ  تشوگ 

ییایمیش  داوم  دوشیم ، فرصم  اذغ  داسف  زا  يریگولج  اهاذغ و  هدنرادهاگن  ناونعب  هک  نوگانوگ  ییایمیش 
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ياهدوک هیوریب  فرصم  دوشیم و  هتفرگ  راکب  عرازم  اهتشد و  رد  تارشح  هعـسوت  زا  يریگولج  يارب  هک  یناوارف  ياهمس  هدنیوش و 
دراو تیاهن  رد  اذغ و  دراو  ازادوس  داوم  یمامت  مس و  اهنآ  قیرط  زا  هک  دهدیم  رییغت  ار  ییاذـغ  داوم  هایگ و  راتخاس  ياهنوگهب  ییایمیش 

. دوشیم ناسنا  ندب 
هدـنرادهگن ياـچ و  نازاـسرطعم  یتاـبن و  نـغور  دـننام  مدرم  هیذــغت  متــسیس  رد  فرــصمرپ  ياهاذــغ  زا  یخرب  شیازفا  نآ  رب  هوـالع 

. دنتسه اهزاسادوس  یلصا  هدام  رادزاگ  ياههباشون 
ادوس هب  ار  اهاذغ  دنریگیم  امد  یکیرتکلا  رازبا  اب  اتدمع  هک  اهاذغ  عیرس  ياههدننکمرگ  عیرس و  تخپ  اهاذغ ، تخپ  يرادهگن و  فرظ 

علب نینچمه  ندیوج و  ماگنه  رد  اذغ  هب  تقد  مدع  ادخ و  مان  دای و  زا  غراف  اهتـشا و  نودب  هدیوجان و  عیرـس و  كاروخ  دننکیم . لیدبت 
اذغ و هدعو  کی  رد  اذـغ  یگنوگدـنچ  عونت و  مه و  اب  مرگ  یلیخ  درـس و  یلیخ  ياذـغ  كاروخ  درـس و  یلیخ  ای  غاد و  یلیخ  ياهاذـغ 

لـصف ریغ  ياههویم  اهاذغ و  ندرک  فرـصم  ناسنا و  جازم  اب  اهاذغ  جازم  بسانت  تیاعر  مدع  یناویح ، ياهاذغ  زا  دح  زا  شیب  هدافتـسا 
. دنتسه ندب  رد  ادوس  داجیا  رگید  لماوع  زا  زین 

لماک شـشوپ  رگید  يریبعت  هب  ای  تسا و  هدـش  هدـنکارپ  هدرک و  خوسر  ام  هیذـغت  ياضف  رد  ردـقچ  ازادوس  رازبا  لـماوع و  هک  دـینیبیم 
. تسا هدرک  رپ  ار  ام  هیذغت  ياضف  ادوس 

نیا هلمج  زا  دـنریگیمن ، رارق  رظن  دـم  الومعم  هک  دنتـسه  زین  يرتمهم  لماوع  دـش ، هدرمـشرب  اهنآ  زا  یخرب  هک  ییاذـغ  دراوم  رب  هوـالع 
، میسیب ینفلت  ياهوترپ  راجنهان ، یقیسوم  رازبا  یتعنص ، راجنهان  ياهادص  دننام  تسا  یتعنص  یگدنز  رازبا  زا  بولطمان  يریگهرهب  دراوم 

وترپ رد  موادم  روضح  رتویپماک و  زا  یطارفا  هدافتسا  زور ، لوط  رد  اهیئانشور  زا  يرورـض  ریغ  يریگهرهب  اهپمال و  وترپ  هارمه و  نفلت 
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یتوص و ياهیگدولآ  یمامت  هصالخ  ریگدزد و  يادص  لیابوم و  نفلت و  گنز  نویزیولت ، روتینام ،
16 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 

، هشیدـنا نارحب  یلدود ، یمگردرـس ، موادـم ، مغ  نوگانوگ ، یناور  ینهذ و  ياهيریگرد  هارمه  هب  ناسنا  تشرـس  اب  قفاومان  ياهادـص 
لباقم رد  میلـست  یگدرپسرـس ، مدع  تشونرـس و  رییغت  رد  موادم  تیدج  دـنوادخ و  هب  دامتعا  مدـع  یگدـنز ، رد  لمع  ریـسم  رد  دـیدرت 

مدـع زآ و  صرح و  تداسح ، دـقح و  ناور و  حور و  شخبحرف  رادتهج  کشا  هیرگ و  زا  يرود  و  هناراـکایر ، ياههدـنخ  اـهیماکان ،
زورب یعطق  ياههنیمز  زا  هنایوجادخ  ياهتولخ  هناتسود و  یلیماف و  تادوارم  عطق  هناقشاع و  یمیمص و  تاطابترا  فذح  اضر  میلـست و 

. تسا ادوس 
رثا یملع  رازبا  هکناـنچمه  دـیئامن ، هدـهاشم  نوـخ  تاـبیکرت  رییغت  رد  ار  تداـسح  هـنیک و  لـخب و  راکـشآ  عیرــس و  رثا  دـیناوتیم  اـمش 

تسا و دوهـشم  زین  قوف  دراوم  دناهدومن ، تابثا  هدهاشم و  ار  ناسنا  ندب  ینمیا  متـسیس  ناوت  شیازفا  رب  یتسرپاتکی  نامیا و  ییوجادخ و 
ضرعم رد  هک  تسا  یمرگمین  بآ  دـننام  ددرگ  یلمع  تیونعم  قشع و  زا  یهت  ییاضف  رد  دـنیاشوخان  ياهراتفر  نیا  یماـمت  هک  یناـمز 

. تسا یتنس  بط  رظن  دم  يادوس  نامه  نیا  دوشیم و  خی  هب  لیدبت  ریزگان  هدش و  هداد  رارق  دیدش  يامرس 
رش زا  ار  ندب  دیامن و  بوذ  ار  يرادنپ  يرکف و  ياهيدیلپ  اهيدیماان و  مامت  هک  دروآ  دیدپ  ییامرگ  نانچ  دناوتیم  يونعم  ياضف  کی 

. دناهرب ادوس 
اب ینامتخاس  حلاصم  تازلف و  زا  یطارفا  هدافتسا  هدولآ و  ياوه  شمارآ ، دوجو  مدع  يرهش ، هدولآ  تسیز  ياضف  قوف  دراوم  زا  هتـشذگ 

فقـس راوید و  ات  فک  زا  یلقیـص  ياهحطـس  ینهآ و  ياهبرد  داـیز ، تماخـض  اـب  ياـهنهآریت  ناـمتخاس ، رد  هدرـشف  ياهيدـنبهناد 
زغم هب  ناسنا  تبثم  تارکفت  باتزاب  ثعاب  رگید  يوس  زا  هدیدرگ و  ناسنا  نت  هب  ینامـسآ  دیفم  ياهوترپ  رذـگ  يارب  عنام  داجیا  بجوم 

. ددرگیم زغم  رد  ادوس  شیادیپ  بجوم  دزاسیم و  هدرشف  ار  نوخ  رس  رد  جاوما  نیا  رمتسم  نینط  دوشیم و 
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زا مارآ  شزرو ، یندـب و  كرحت  ییامیپهوک ، يور ، هدایپ  دـش ، یط  یبلطشیاسآ  یکرحتیب ، زا  یبلاق  رد  ناـسنا  یگدـنز  هک  یناـمز  و 
. دوشیم رتمهارف  ادوس  زورب  يارب  هنیمز  هدش و  فذح  یگدنز  همانرب 

ناریا یتنس  بط  رظنم  زا  تسا . تاتسورپ  هنیـس و  ناطرـس  شیادیپ  مهم  ياههنیمز  زا  یکی  رـضاح  رـصع  رد  زین  صقان  یـسنج  ياهراتفر 
ماجنا حـشرت  هچنانچ  رگا  دریگ ، تروص  یعیبط  تروصب  دـیاب  هیلخت  نیا  دوش و  هیلخت  دـیاب  دـمآ  دـیدپ  ندـب  رد  یـسنج  حـشرت  هاـگره 

هدیدرگ ادوس  تنوفع و  داجیا  بجوم  دنکیم و  بوسر  حشرت  رارکت  اب  دنامیم و  یقاب  یـسنج  يراجم  رد  داوم  دشن  هیلخت  نکل  تفرگ 
عیرس هیلخت  توهش و  هدننک  جییهت  تادیهمت  نودب  نز  رتسب  هب  دورو  دروآیم ، مهارف  هیحان  نآ  رد  ار  ناطرـس  ای  روموت  شیادیپ  هنیمز  و 

ار یضراوع  نینچ  دشاب  هدننککیرحت  هک  یطیحم  رد  نادرم  ینارچمشچ  نینچمه  تسا  نز  يارب  لیبق  نیا  زا  یتالکشم  بجوم  یـسنج 
تاروتـسد رد  مارح  هاگن  تهج  نیا  زا  دـیامن ، داـجیا  ار  هباـشم  یتیعـضو  زین  ناـنز  يارب  تسا  نکمم  هتبلا  هک  دروآیم  راـبب  نادرم  يارب 

. دزاسیم مس  هب  هتشغآ  ار  نت  هک  تسا  هدش  هدربمان  سیلبا  ياهریت  زا  نیگآرهز  يریت  مالسا  نیبم  نید  یقالخا 
تاراهظا نیا  هب  یهاگنمین  دـنرگنب و  ءازهتـسا  هدـید  هب  ار  ناطرـس  زورب  زا  يریگـشیپ  يارب  فیرعت  هنوگنیا  هک  دنـشاب  یناـسک  اـسب  هچ 

اب دـننکیم و  فرـص  ار  یفازگ  ياـههنیزه  نآ  نوـماریپ  یملع  قـیقد  شهوژپ  يارب  هـک  ناـهج  زا  ییاـههشوگ  رد  دنتــسه  اـما  دـنیامنن ،
انمت هناگیب  زا  ار  يدوخ  تورث  هکنآ  زا  لبق  دـنهدیم  رارق  هژیو  هجوت  دروم  ار  یتنـس  بط  ياههیـضرف  نآ ، هب  هناـملاع  رایـسب  يدرکیور 
تشد زا  هدمآرب  شخبافش  تبرش  هب  ار  نارگید  ياهبرپ  رهز  ماج  میهد و  رارق  هجوت  دروم  ار  یتنس  بط  تاروتـسد  تسا  هتـسیاش  مینک ،

. میزاس لدبم  دوخ  يارحص  و 
هژیو تروصب  باتک  نیا  رد  دروخیم و  مشچ  هب  ناطرس  لرتنک  يارب  ناریا  یتنس  بط  نامرد  شور  رد  هک  یمهم  یـساسا و  رایـسب  هتکن 
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هکنیا  تسا  هدش  هجوت  نآ  هب 
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لک تیوقت  هب  دهد  رارق  رظن  دم  ار  نآ  ندمآ  دـیدپ  هاگیاج  هدرک و  هجوت  یناطرـس  هدـغ  روموت و  عون  هب  هکنیا  زا  لبق  ناریا  یتنـس  بط 
. دیامنیم هرصاحم  ناور  نت و  ینمیا  هعلق  رد  ار  ناطرس  دیازت  هب  ور  نازابرس  قیرط  نیا  زا  دزادرپیم و  ندب 

شور نیا  دـسریم  رظن  هب  دریگیم ، راکب  یناطرـس  هدـغ  روموت و  زاـسهنیمز  يادوس  عون  هب  هجوت  اـب  ار  یعـضوم  ناـمرد  لاـحنیعرد  و 
اهناطرـس و رگنامرد  ياهوراد  نوماریپ  لماک  یـسررب  کی  دـشاب ، رتقفوم  ناـمرد  رد  رترگن و  عماـج  یناـمرد  بتاـکم  ریاـس  هب  تبـسن 
هب دنراد  یتنس  بط  رد  یتسد  هک  یناسک  مامت  دنکیم و  دییأت  ار  ینامرد  يژتارتسا  نیا  تحص  نآ ، نوماریپ  يونعم  يراتفر و  تادیهمت 

. دنراد ناعذا  نامرد  رد  شور  نیا  قیفوت 
فلاخم يانش  ناطرس ، نامرد  نوماریپ  هژیوب  اهيرامیب  نامرد  رد  ناریا  یتنس  بط  ینامرد  ياهشور  يریگیپ  هک  یناسک  مامت  مراودیما 

زا ياهرطق  چیه  هک  تسا  یتعنص  ياهناخدور  تسا  هدمآ  دیدپ  امـش  نهذ  رد  هک  يدور  هک  دنـسرب  رواب  نیا  هب  دنرادنپیم و  دور  نایرج 
بط هلیـسوب  ییاهيرامیب  نینچ  نامرد  يارب  شـالت  نرق  ود  یـشان  هدـمآ  تسدـب  تاـعالطا  دـنکیمن و  نیمأـت  ار  نآ  ياـهبآ  نامـسآ 

یشور يرامیب  نامرد  يارب  دودحم  شور  کی  هب  ندرک  هدنسب  هک  دنکیم  دزشوگ  ام  هب  تسا و  هدادن  یشخب  تیاضر  هجیتن  کیـسالک 
نـشور ار  یغارچ  یملع ، يریگیپ  يدـج و  تروصب  یتنـس  بط  گرزب  يامکح  تارظن  ندرک  هبرجت  تسا و  هنالقاع  ریغ  هناملاع و  ریغ 
تیاکح نینچ  هتـشر  نیا  ناراکردناتسد  ینامرد  تایبرجت  هکنیا  امک  دـناباتب  یناطرـس  نارامیب  مامت  بلق  رب  دـیما  رون  هک  درک  دـهاوخ 

. دنکیم
هدومن و ریدقت  دناهتخاس  حرطم  ار  ياهیضرف  نینچ  رصع  نیا  رد  هک  يوسوم  ياقآ  بانج  تعاجش  تراسج و  یملع و  شالت  زا  بناجنیا 

رارق هجوت  دروم  اب  ات  مراد  اعدتـسا  نامرد  يایوج  تمدخ و  زوسلد  ناکـشزپ  زا  منکیم و  تساوخرد  گرزب  دنوادخ  زا  ار  ناشیا  قیفوت 
ییاشگزاب  ار  رشب  نامرد  يارب  رگید  ياهچیرد  نامرد  شور  نیا  نداد 

19 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 
دـننک و دامتعا  گرزب  دـنوادخ  هب  دنـسارهن و  دـناهدرکن  دامتعا  لیـسیس و ...  زتراوش و  نوسیراـه و  هب  شخب  نیا  رد  هکنیا  زا  دـنیامن و 
، ماهدرک قلخ  نامرد  رازه  درد  ره  يارب  دیوگیم  هک  یتقو  دراد  تقبـس  شاهژیو  تمحر  رب  وا  ماع  تمحر  هولج  هک  ییادـخ  هک  دـننادب 
قـیقحت و وجتــسج و  هعلاـطم و  شـالت و  مدــص  کـی  رگا  تـسا و  هدرکن  ناـهنپ  نوسیراــه  هـسیک  رد  ار  اــهنامرد  نـیا  ماــمت  اــمتح 

مینکیم ادیپ  تسد  يراج  جیاتن  ربارب  دص  هب  انیقی  مینک  ناریا  یتنس  بط  ياههیـضرف  فرـص  ار  کیـسالک  بط  شور  اب  يراذگهیامرس 
. انیقی انئمطم و 

اناقرف هل  لعجی  هّللا  قتی  نم  و 
شیدناریخ  نیسح 

نارهت  تفه  داتشه و  هامتشهبیدرا  متفه  تسیب و 
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راتفگشیپ

هب ار  ام  تلوهـس  هب  هک  دـشابیم  لماک  لماش و  نانچنآ  یقطنم و  مهم ، یناریا  بط  رد  هیاپ  لوصا  رب  هیکت  اب  اهناطرـس  تخانـش  لوصا 
ینیلاب تارهاظت  رظن  زا  نآ  فلتخم  عاونا  زا  يزغم  روموت  عون  دصکی  لقا  دـح  دزاسیم . نومنهر  نامرد  شور  نیرتکیدزن  نیرترثؤم و 
رتعیاـش یگدـنز  تسیز و  طـیحم  طیارـش  هب  هجوـت  اـب  اهناطرـس  زا  یخرب  تسا . هدـش  ییاسانـش  فـشک و  نونکاـت  کـیژولویب  ریـس  و 
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زا يرایـسب  دـشابیم . نآ  عاونا  نیرتعیاش  ناوختـسا  شراوگ و  هاگتـسد  ياهناطرـس  هیر و  ناتـسپ ، زغم ، یناطرـس  ياهروموت  دنـشابیم .
يراردا يراجم  محر و  هب  طوبرم  هک  ییاهيرامیب  ییایمیش  نامرد  دوشیم . داجیا  ندب  رد  یئایمیش  ياهوراد  فرصم  لیلد  هب  اهناطرس 
ناطرـس ناـیاقآ ، رد  هضیب  ناطرـس  تاتـسورپ و  ناوناـب و  رد  محر  ناتـسپ و  ناطرـس  دنـشابیم ، لـیبق  نیا  زا  دنتـسه ، یـسنج  هاگتـسد  و 

. دنتسد نیا  زا  لاثم  ناونع  هب  فنل  نوخ و  ناوختسا ،
ياهشور همه  هب  صـصختم  کشزپ  تسا  مزـال  تسا ، هدـیچیپ  تخـس و  اـبلاغ  ناراـمیب  نیا  زا  تبقارم  اهناطرـس و  لرتنک  هک  اـجنآ  زا 

اب یبط  ياههنیمز  همه  رد  یهاگآ  مزلتسم  نآ  نامرد  ناطرس و  صیخشت  دشاب . هاگآ  زهجم و  نامرد ، يریگشیپ و 
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. دشاب عالطایب  اهيرامیب  ریاس  نامرد  هب  تبسن  دناوتیمن  ناطرـس  جالع  صـصختم  کشزپ  کی  دشابیم . یتنـس  یناریا و  بط  هاگدید 
زا کـیره  صوـصخم  تاـمالع  زا  يراـثآ  ناـشن و  رتهدـیچیپ و  ناـسنا  ندـب  رد  نکمم  ياـهيرامیب  همه  هعوـمجم  زا  ناطرـس  هـک  ارچ 

دیاب زین  اهيرامیب  همه  جالع  رد  اـموزل  ناطرـس  جـالع  صـصختم  کـی  نیارباـنب  دوشیم . لـماش  ار  اـهنآ  هتـشاد و  رب  رد  ار  اـهيرامیب 
زئاح رواجم  ياهمادنا  اهتفاب و  رب  یناطرس  ياهلولس  تاحشرت  رثا  رد  ناطرس  هب  التبم  نارامیب  یمسج  تارییغت  دشاب . هتـشاد  صّـصخت 

تـسد هوحن  هب  ییانـشآ  اذـل  دنـشابیم ، اراد  ار  رترود  ياهمادـنا  هب  يزادـنا  تسد  هب  يدـیدش  لیامت  اهناطرـس  زا  یخرب  تسا . تیمها 
. تسا بجاو  هکلب  يرورض و  رایسب  نآ  اب  هلباقم  ياهشور  و  زاتساتم )  ) يزادنا

هک تشاد  هجوت  دـیاب  دروآرب ، رـس  یناطرـس  روموت  ندـب  هطقن  کی  زا  هاگره  دـیوگیم ، هیاـپ  یناریا و  بط  لوصا  رب  ینتبم  هیرظن  کـی 
ندب ءاضعا  ریاس  هب  میخدب  ياهلولس  یناطرس و  ياهروموت  تیارس  ناکما  نیاربانب  دشابیم . ناطرس  ندروآرب  رـس  دعتـسم  ندب  رـسارس 

هب ترورض  نیا  دزاس . نمیا  ناطرـس  هب  دادعتـسا  نیا  زا  ار  ندب  جوسن  اهتفاب و  رـسارس  دیاب  اموزل  ناطرـس  دض  ياهوراد  دراد و  دوجو 
لوغشم هک  یماگنه  دشاب ، هتـشادن  نآ  میب  دزادرپب و  ناطرـس  نامرد  هب  لاب  غارف  اب  دناوتب  یتنـس  یناریا و  بط  بیبط  هک  تسا  رطاخ  نیا 

رد هدش و  ادج  روموت  زا  میخدب  ياهلولـس  زا  يدادعت  ای  دوش و  ناطرـس  راچد  ندـب  زا  يرگید  ياج  تسا  روموت  کی  یعـضوم  نامرد 
رارف يارب  اهلولس  نیا  زا  يدادعت  رگا  هک  دوش  میظنت  ياهنوگهب  ناطرس  دض  ياهوراد  دیاب  هکلب  دننک . ومن  دشر و  هب  عورش  رگید  ياج 

. دنورب نیب  زا  هتشادن و  ار  عمجت  دیلوت و  تسیز و  ناوت  دننک  چوک  يرگید  هطقن  هب  ناطرس  دض  ياهوراد  راشف  زا 
نآ تیارـس  يارب  ندـب  رگید  ءاضعا  ندوب  دعتـسم  هب  هجوت  مدـع  یبرغ  یملع  دـیدج و  بط  یناـمرد  ياـهشور  فعـض  طاـقن  زا  یکی 

هلمح  هکنیا  رگید  هتکن  تساهلولس .
23 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 

یئایمیش ياهوراد  زا  معا  یناطرس  دض  ياهوراد  لمع  هوحن  دنشابیم  دنمشوه  هک  اهلولـس  نیا  هک  دوشیم  ثعاب  میخدب  ياهروموت  هب 
مجاهت دروم  رتشیب  تردـق  اب  ار  رامیب  ات  دـنیامن  رثایب  ار  اهوراد  بسانم ، هلباقم  شور  ذاختا  اب  دـننک و  ییاسانـش  ار  یعیبط  یهاـیگ و  اـی 

. دنروآرد ياپ  زا  هداد و  رارق  يدعب 
ار ندـب  ياهتفاب  ءاضعا و  ریاس  دـیاب  ناطرـس  جالع  صـصختم  کشزپ  هک  تسا  يرورـض  رکذـت  ناونعب  رگید  ياهتکن  هب  هجوت  مه  زاب 
ار رامیب  ناطرس  دض  ياهوترپ  زا  هدافتسا  یئایمیـش و  ياهوراد  دننام  بسانمان  ییاهشور  اب  هکنآ  هن  دیامن  زیهجت  تیوقت و  ناطرـس  هیلع 

هیلع ندـب  جوسن  اهتفاب و  ریاـس  زیهجت  دزاـس . ناوتاـن  اهلولـس  نیا  اـب  هلباـقم  رد  ار  راـمیب  یمجاـهت  ینمیا و  متـسیس  هدرک و  رتفیعض 
تحت سکعرب  دننیبیم و  بیسآ  یعیبط  داوم  زا  یناطرس  ياهلولـس  اساسا  هکلب  تسین ، رـسیم  نکمم و  یئایمیـش  داوم  اب  هک  مه  ناطرس 

زیهجت و رتشیب  وریغ  میـسلک و  دـننام  یعونـصم  یندـعم  داوم  نیماـتیو و  یتلوم  لـماش  یتیوقت  ياـهوراد  یتح  یئایمیـش  ياـهوراد  ریثأـت 
یمتـسیس و هجلاعم  کی  یتنـس  هیاپ و  بط  رد  ناطرـس  ناـمرد  نیارباـنب  دـنباییم . شرتسگ  دـنوشیم و  ریثکت  رتشیب  هدـش و  هدزناـجیه 

. دوشیمن هلمح  هدزناطرس  عضوم  هب  اهنت  اموزل  تسا و  يرامیب  هیلع  هدش  هبساحم  اقیقد  هدرتسگ و 
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اهروموت و ریدـخت  دـیربت و  ندرک و  مارآ  نآ  دـنکیم و  راکـشآ  یبرغ  بط  اب  ار  میدـق  بط  هلباقم  یقطنم  توافت  يرگید  هتکن  مه  زاـب 
اب میناوـتیم  رتـهب  میراد  شهاـگن  تلفغ  باوـخ  رد  مینکن و  جـییهت  زیهجت و  ار  نمـشد  رگا  رگید  تراـبع  هب  تـسا . میخدـب  ياـهلولس 

زیهجت و ندـب  هیلع  ار  اهنآ  هنادرخبان  ياههلمح  اب  هکنآ  ات  میربب  نیب  زا  ار  يداع  ریغ  ياهلولـس  هدـشباسح  رّرکم و  ياـهندز  نوخیبش 
. تسا هلمج  نآ  زا  اهروموت  نتشادرب  يارب  ناحارج  زا  یخرب  عیرس  حیرص و  ياهروتـسد  ندرک و  يرادربهنومن  یـسپویب و  مینک . قیوشت 

قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  نامرد  زا  دیدج  بط  هک  لاح 
24 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هیجوت عون  نیا  دریگ ؟ رارق  ناطرس  عون  ظاحل  زا  ییاسانش  دروم  فازگ  نیگنـس و  جراخم  لمحت  اب  رامیب  دیاب  ارچ  تسا  زجاع  اهناطرس 
رمع رب  هک  میریذـپب  رگا  مه  لاس  ود  یکی  ای  هام  ود  یکی  نآ  هزات  تسین و  شیب  یهابتـشا  میهدیم  شیازفا  ار  راـمیب  رمع  دـنیوگیم  هک 

یگدـنز هچ  نیا  دیـسرپ  دـیاب  هک  دریگیم  رارق  ینامردوترپ  ینامردیمیـش و  زا  یـشان  باذـع  جـنر و  رد  هراومه  دوشیم ، هفاضا  راـمیب 
راتفرگ زور  ره  دـش و  دـهاوخ  رتشیب  اسب  رامیب  رمع  دوشن  کیرحت  هک  دوش  ارادـم  ياهنوگب  ناطرـس  يرامیب  اـب  رگا  میدـقتعم  اـم  تسا ؟

. دنکیم دنک  ار  ناطرـس  دشر  تیذا  رازآ و  داجیا  نودب  هک  تسا  ییاهشور  زا  یکی  ناطرـس  دیربت  ریدخت و  دـش . دـهاوخن  ناتـسرامیب 
نیا دـنرادن . نانآ  ندـنام  هدـنز  زا  یتسرد  رامآ  نارامیب  يارب  روآباذـع  ینامرد  تایلمع  ماـجنا  زا  سپ  ناکـشزپ  هک  تسا  نیا  لکـشم 

يرادربهنومن هب  الومعم  تسا و  مه  هب  هیبش  اههیـصوت  رثکا  هک  دنوشیم  هجوتم  هک  یماگنه  دننکیم و  ضوع  رتکد  دنچ  الومعم  نارامیب 
دمآراکان بویعم و  ياهشور  راتفرگ  هدـش و  میلـست  راـچان  دوشیم ، رجنم  یحارج  ینامردیمیـش و  یناـمردوترپ و  يرادرب و  سکع  و 

. دنوشیم یبرغ  بط 
زور هب  زور  دـنیابریم . اهناطرـس  عاونا  ریاس  زا  ار  تقبـس  يوگ  جـیردتب  هدنورـشیپ ، بیجع و  هقباسم  کی  رد  نونکا  يزغم  ياـهروموت 

موـجه دروـم  بساـنم  ياـههمعط  زا  یکی  غوـلب  ياـهلاس  ریز  ناـکدوک  میــشابیم . يزغم  ياـهروموت  هـب  يرتـشیب  دارفا  ءــالتبا  دــهاش 
. دنشابیم زغم  ياهناطرس 

. مبایب ار  اهروموت  ریاس  يزغم و  ياهروموت  هب  التبا  ّتلع  ماهدرک  یعس  تساهلاس 
تداع هدش  يدنبهتـسب  ياهاذغ  هژیوب  يزورما و  ياهاذـغ  هب  هک  يدارفا  دـهدیم  ناشن  رامـشیب ، ياههدـنورپ  یـسررب  دـینکن  رواب  دـیاش 
دنراد شقن  هدعم  ياهناطرس  داجیا  رد  کشیب  رادزاگ  ياههباشون  دنـشابیم . اهناطرـس  هب  ءالتبا  ضرعم  رد  مدرم  ریاس  زا  رتشیب  دنراد 

رد ییازسب  شقن  هک  سابلاک  سیسوس و  دننام  یتشوگ  ياههدروآرف  زین  و 
25 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هب دایتعا  زا  رتشیب  رایـسب  دنراد  يزغم  ياهروموت  داجیا  رد  سابلاک  سیـسوس و  دننام  ییاهاذغ  هک  يریثأت  دنراد . يزغم  ياهروموت  داجیا 
اجنآ ات  دنرثؤم . هرجنح  يرم و  هدعم و  ياهروموت  داجیا  رد  هدرکخرس ) ینیمزبیـس   ) سپیچ دننام  ياهدامآ  ياهاذغ  دشابیم . تایناخد 
ریاس زا  شیب  اهیکاروخ  هنوگنیا  برخم  راثآ  مدـش  هجوتم  منارامیب  ياههدـنورپ  يور  یـسررب  قیقحت و  لاس  هدزناپ  زا  شیب  اـب  نم  هک 

. دنشابیم اهناطرس  داجیا  رد  تایناخد  راگیس و  نوچمه  یفورعم  ياهتلع 
زغم اـهنآ  نیرتمهم  هک  میراد  ندـب  رد  هسیئر  وضع  راـهچ  دـنکیم . میـسقت  هسیئر  ریغ  هسیئر و  هتـسد  ود  هب  ار  ندـب  ياـضعا  یناریا  بط 

. تسا تیمها  زئاح  رایسب  ندب  یهدنامرف  زکرم  ناونعب 
ضراوع ياراد  فلتخم  عاونا  داـعبا و  رد  دـشابیم  باـتک  نیا  یلـصا  ثحب  هک  ندـب  هسیئر  ياـضعا  زا  یکی  هب  يزغم  ياـهروموت  هلمح 

دنـشابیم دردرـس  دـننام  یهباشم  تارهاظت  ياراد  زغم  رد  نتفرگ  رارق  ياج  ساسارب  اهروموت  نیا  تیرثکا  دنـشابیم . هباشم  ریغ  هباشم و 
عّوهت صوصخب  عوهت  تلاح  دـننکیم . دوع  اهنکـسم  رثا  ندـش  كاپ  زا  سپ  ـالومعم  دنتـسه و  مواـقم  نکـسم  ياـهوراد  هب  تبـسن  هک 

، مـشچ کـلپ  یگداـتفا  دـتفایم . قاـفتا  ندــب  هـمین  کـی  رد  اـبلاغ  ندــب  زا  ییاهــشخب  رد  سح  یجیردــت  ندــش  لـطاب  یهاـگحبص ،
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يرامیب نیا  حـضاو  تامالع  زا  بلاطم  مهف  تاملک و  يادا  رد  دـنک  لمعلا  سکع  نتفر ، هار  رد  لداـعت  مدـع  یجیردـت ، یگدولآباوخ 
. تسا

هاگ دنوشیم ، زغم  ياهتفاب  اهنطب و  ییاجباج  ثعاب  دناهدرک  لاغشا  زغم  رد  هک  یمجح  یمجاهت و  تردق  هطساو  هب  يزغم  ياهروموت 
لخاد راشف  دح  زا  شیب  دایدزا  هک  دنهدیم  شیازفا  ار  زغم  یلخاد  راشف  هرخالاب  دندرگیم و  دوخ  فارطا  جوسن  زا  یـشخب  مادهنا  ببس 

، دنراد رارق  صـصختم  ریغ  کشزپ  رظن  تحت  اهتّدـم  ات  هکنآ  لیلد  هب  نارامیب  نیا  دـشاب . كانرطخ  کلهم و  رایـسب  دـناوتیم  همجمج 
تسا  نکمم 

26 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 
هداد صیخشت  اهتدم  ات  ضراوع ، ریاس  ندب و  همین  یسحیب  کلپ و  نداتفا  عّوهت و  دردرس و  نوچمه  یضراوع  ّتلع  هدشن و  ییاسانش 

ضوع ناشرامیب  هنیاعم  يارب  هداوناخ  فرط  زا  هک  ددـعتم  ناکـشزپ  اب  تاـقالم  اـهوراد و  عاونا  تفاـیرد  زا  سپ  هرخـالاب  ـالومعم  دوشن .
. دوشیم ییاسانش  زغم  رد  ياهعیاض  ای  روموت و  دوجو  ناکشزپ  زا  یکی  يوس  زا  دنوشیم ،

تسا و هتفرگ  رارق  ییاسانش  دروم  تقد  اب  اهروموت  عون  نیا  راتفر  هک  دنوشیم  لیکـشت  عاخن  همجمج و  هرفح  رد  يزغم  ياهروموت  رثکا 
ياهناطرـس شرتسگ  هب  طوبرم  همجمج  لـخاد  ياـهروموت  رثـکا  تسا . هدـش  هتفرگ  رظن  رد  اـهنآ  يارب  دـیدج  بط  رد  یـصاخ  یماـسا 

رد دـشر  هب  لـیامت  موـلیروپ  موـیژننم و  مویژنراـفوینارک ، دـننام  زین  اـهروموت  زا  یخرب  دـشابیم . زغم  ياهشـشوپ  زغم و  هـب  کیمتـسیس 
هطوبرم نیـصصختم  رب  هک  دـنهدیم  زورب  دوخ  زا  یـصخشم  ياـهراتفر  بیترت  نیدـب  دـنراد و  ار  همجمج  هرفح  زا  یـصاخ  ياهتمـسق 

. تسا راکشآ 
تردق ياراد  ددعتم و  ابلاغ  کیتاتـساتم  ياهروموت  اّما  تسا ، مجاهت  تردق  ياراد  درفنم و  الومعم  اموتـسالبویلگ  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 

. دنتسه اهتفاب  رب  راشف  ای  مجاهت 
یمئالع یبصع  تفاب  یعیبط  ياهنامتخاس  رب  میالم  راشف  هطـساوب  هدوب و  درفنم  هشیمه  اهمویژننم  دـننام  میخشوخ  ياهروموت  سکعرب 

باتـش تردـق و  اـهروموت و  مجاـهت  تعرـس  دـیاب  نیارباـنب  تـسا ، هـتفرگ  رارق  هجوـت  دروـم  یــسانشدرد  مـلع  رد  هـک  دـننکیم  داـجیا 
هورگ ینعی  اـمویلگ  هورگ  ياـهروموت  دوـش . هـتفرگ  راـکب  فـلتخم  ياـهوراد  زیوـجت  رد  اـت  دریگ  رارق  هجوـت  دروـم  ناـنآ  یگدنورـشیپ 

. دنشابیم رگید  ياههتسد  زا  رتعیاش  رایسب  اموتسالبویلگ  اموتیسورتسآ ،
رد هابتـشا  ثعاب  اـهتلاح  نیا  دـنهدیم و  ناـشن  دوخ  زا  ینوگاـنوگ  ضراوع  دنـشاب  فلتخم  تسا  نکمم  اـهروموت  نیا  هکنیا  لـیلد  هب 

ینعی  دوشیم  کشزپ  صیخشت 
27 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 

نآ یناتحت  تمسق  الثم  رگید  شخب  تسا  نکمم  اّما  دهدیم ، ناشن  دوخ  زا  یمیخشوخ  مارآ و  مئالع  تهج  کی  رد  روموت  زا  یـشخب 
اهوراد شیب  ای  مک  تردق  اب  عقوم و  هب  زیوجت  عنام  هداد و  بیرف  ار  بیبط  هک  دنشاب  ریطخ  دیدش و  مجاهت  تردق  ياراد  لباقم  تمـس  ای 

يارب مزال  ناـکما  اـت  هتـسشن  نیمک  رد  هتفرگ و  هاـنپ  روموت  رگید  ياـهشخب  هاـنپ  رد  كاـنرطخ  میخدـب و  شخب  تلاـح  نیا  رد  دـنوش .
. دیآ دوجوب  شمجاهت 

ياهوراد ریثأت  هطـساوب  نامرد  عورـش  زا  سپ  دراد  ناـکما  هک  تسا  نیا  یهاـیگ  یتنـس و  بط  ناکـشزپ  يارب  دـیفم  مهم و  رکذـت  کـی 
زا يدادعت  هک  دهدیم  يور  کلهم  هابتـشا  دنچ  تلاح  نیا  رد  دورب . نیب  زا  الماک  یتح  هتفای و  شهاک  تّدش  هب  روموت  ضراوع  یهایگ 

: تسا ریز  حرش  هب  اهنآ 
. دزاس فقوتم  ار  نامرد  راک  هتفای و  دوبهب  الماک  رامیب  هک  دنک  روصت  کشزپ  . 1

هجوت اب  اهوراد  رادـقم  تسا  نکمم  اّما  مینکیمن  عطق  ار  اهوراد  نانیمطا  لوصح  ات  زگره  ام  نوگانوگ  تایبرجت  هب  هجوت  اب  الومعم  هتبلا 
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تـسا نکمم  هدوب و  كانرطخ  دـشاب  رتشیب  زا 50 % رگا  الومعم  اهوراد  رادـقم  ندـش  رتمک  نیا  دوش . رتمک  راـمیب  ناـیفارطا  یگتـسخ  هب 
. دوش رامیب  گرم  ثعاب 

یتصرف رظتنم  هراومه  دناهتشاد ، ییوراد  دیدش  تبقارم  تحت  ار  رامیب  بارطـضا  سرتسا و  شالت و  اهتّدم  زا  سپ  هک  رامیب  نایفارطا  . 2
کشزپ اب  قفاوت  نودب  زین  یخرب  دهدب . ار  اهوراد  فرصم  شهاک  هزاجا  کشزپ  ینعی  دوش . رتمک  اهوراد  فرـصم  زا  یـشخب  ات  دنتـسه 
فرـصم هاگآدوخان  ای  هاگآدوخ  دنراپـسب  یـشومارف  هب  ناشرامیب  دروم  رد  ار  روآبارطـضا  تاروصت  دنهاوخیم  هراومه  نوچ  هطوبرم 
فرـصم زا  هک  یتّدـم  زا  سپ  ار  ضراوع  لماک  فذـح  اـی  راـمیب و  يرهاـظ  دوبهب  دوخ  رظن  دـییأت  يارب  دـنهدیم و  شهاـک  ار  اـهوراد 

. دنهدیم رارق  هناهب  تشذگ  ییوراد  ناهایگ 
28 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 

روموت تفرـشیپ  زا  ات  دـننک  فرـصم  ار  یهایگ  روموت  دـض  ياهوراد  دـیاب  رمع  رخآ  ات  ارهاظ  يزغم  روموت  هب  التبم  ناراـمیب  زا  یخرب  . 3
تـسا نکمم  یلو  دنباییم  شهاک  یمجح  ظاحل  زا  هاگ  فقوتم و  ناشدشر  اهوراد  فرـصم  اب  اهروموت  عون  نیا  دـیآ . لمعب  يریگولج 

يراگنالهـس اب  رامیب  دوخ  رامیب و  نایفارطا  يوس  زا  اـی  هتفاـی و  شهاـک  روموت  دـض  ياـهوراد  هک  دنـشاب  یناـمز  رظتنم  دـنورن و  نیب  زا 
. دبای شهاک  ای  دوش و  فرصم  بترمان 

مه کشزپ  هبرجت  صقن  لیلد  دوخ  دننامیم  یقاب  یلو  دنهدیم  مجح  شهاک  ای  هدش و  فقوتم  اهروموت  زا  يرامـشتشگنا  دادعت  هکنیا 
زغم رد  الماک  روموت  هک  تسا  نیا  راظتنا  نیرتهب  ّالا  تسا و  صقان  دـیاش  دروم  نیا  رد  ریقح  شناد  ملع و  میوگیم  اذـل  دـشاب . دـناوتیم 

. دوش نکهشیر  رامیب 
كانرطخ رایسب  هلحرم  نیا  رد  هجوتمک ، هبرجتمک و  نیـصصختم  ای  صـصختم و  ریغ  ناکـشزپ  زا  یخرب  ياوران  اجیب و  ياهتلاخد  . 4

سرتسد رد  فلتخم  ياهطابترا  رد  هک  صصختم  ریغ  ناکـشزپ  هلمج  زا  یفلتخم  دارفا  اب  دننکیم  یعـس  شنایفارطا  رامیب و  الومعم  تسا .
سأی نیا  ریثأت  دوش و  رامیب  دوخ  ای  نایفارطا  یگدروخرس  سأی و  ثعاب  دارفا  نیا  رظن  زاربا  هنافسأتم  دننک و  تروشم  دریگیم ، رارق  نانآ 

رد یمیدـق  یعامتجا  ثحب  کی  دروآ . دـهاوخرد  اپ  زا  ار  رامیب  هک  دوش  یکلهم  تارطخ  داـجیا  ثعاـب  اـهوراد  فرـصم  رد  يدـیماان  و 
میرادـن صـصخت  هک  ییاـهزیچ  دروـم  رد  میراد  تداـع  یگمه  هک  تـسا  نآ  زا  یکاـح  ناـمزیزع  روـشک  مدرم  صوـصخب  مدرم  دروـم 

. مینک کمک  رامیب  عاضوا  تماخو  هب  هتسنادان  مینک و  رظنراهظا 
ریغ دارفا  هسوسو  هلحرم  نیا  رد  هک  ماهدرک  دزـشوگ  دـسریم ، رظنب  هتفاـی  افـش  ـالماک  يرهاـظ  ظاـحل  زا  راـمیب  هک  یلحارم  رد  هراوـمه 

دناوتیم لوئسم 
29 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 

زا ار  رامیب  ددرگ و  رهاظ  دایز  رایسب  مجاهت  تردق  اب  یهاتوک  تّدم  رد  تسا  نکمم  يرامیب  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  دشاب و  رثؤم  رایسب 
. دروآرد ياپ 

بط ناکـشزپ  یتـقو  تسا . کـلهم  ردـقچ  فلتخم  ياـهرظن  يراذـگریثأت  هک  مینیبیم  مینک  تقد  ثحب  نیا  هب  يرتـشیب  ینیبزیر  اـب  رگا 
درم دـهاوخ  رامیب  دـنیوگیم  رامیب  نایفارطا  هب  زور  ره  دـننکیم و  تواضق  دوخ  یملع  ياههتفای  تاروصت و  بوچراهچ  رد  اهنت  دـیدج 
ریغ ياهتلاخد  نیا  هجیتن  دـننک . يراگنالهـس  یتنـس  یناریا و  بط  ياـهوراد  فرـصم  رد  اـت  دـنهدیم  راـمیب  ناگتـسب  تسد  ياهناـهب 

هدرک و تدوع  يرامیب  هرابود  هدش ، عقاو  رثؤم  رامیب  نایفارطا  کشزپ و  تمحز  شالت و  هک  هام  نیدـنچ  زا  سپ  هک  تسا  نآ  هنالوئـسم 
. تسا هدش  رارکت  اهراب  اهراب و  هنافسأتم  خلت  هبرجت  نیا  تسا . هدروآرد  ياپ  زا  ار  رامیب 

التبم نارامیب  زا  یخرب  ات  دوشیم  ثعاب  هدرک ، رپ  ار  یعمج  ياههناسر  همه  انرک  قوب و  اب  هک  یبرغ  بط  دیدش  تاغیلبت  یگدزملع و  . 5
وراد و زا  معا  دیدج  بط  ياهلمعلا  روتـسد  میلـست  دـننک و  دـیدرت  یناریا  بط  نامرد  شور  باختنا  رد  لیاوا  نامه  زا  يزغم  روموت  هب 
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اب هک  ماهدـید  يراـمیب  رتـمک  تسین . هدیـشوپ  ناـگمه  رب  هابتـشا  نـیا  بقاوـع  هـک  دـنوش  یحارج  لـمع  یناـمردوترپ و  یناـمردیمیش و 
رد یبط  مولع  همه  هک  دننک  روصت  یبرغ  بط  ياههدرکلیـصحت  دیابن  دشاب . هدـش  تحار  يزغم  ياهروموت  ّرـش  زا  یبرغ  بط  ياهشور 

! سب تسا و  یبرغ  مولع  راصحنا 
یناریا بط  صـصختم  کشزپ  عالطا  نودـب  دـننک . یگنرز  دـنهاوخیم  حالطـصا  هب  دوخ  صقان  تاروصت  اب  رامیب  نایفارطا  زا  یخرب  . 6

یبقاوع  هچ  نامزمه  شور  ود  زا  هدافتسا  هک  دنتسین  هجوتم  دننکیم . هدافتسا  زین  ییایمیش  ياهوراد  زا  هنایفخم 
30 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 

شور نیا  اـّما  مینک ، هدافتـسا  یناریا  بط  راـنک  رد  دـیدج  بط  ياـهشور  زا  تسا  نکمم  يدراوـم  رد  دوـخ  اـم  تـشاد . دـهاوخ  رب  رد 
رد اموتسالبامویلگ  دننام  اهيرامیب  نیا  زا  یخرب  رد  روموت  دشر  تعرس  الثم  دراد  ار  شدوخ  باتک  باسح و  یبط  بتکم  ود  زا  هدافتسا 

یقاب یهاـیگ  ياـهوراد  ذوفن  يارب  یتصرف  هک  دـهدیم  رارق  هلمح  دروم  ار  راـمیب  ناـنچ  دـیدش  رایـسب  یمجاـهت  تردـق  اـب  ینیعم  ناـمز 
بوکرـس ار  یناطرـس  ياهلولـس  اتقوم  مینکیم و  زیوجت  دـیدج  بط  ياهشور  زا  تقوم  هدافتـسا  دوخ  ام  یعـضو  نینچ  رد  دـنامیمن .
هنازوسلد هنوگتحیـصن و  راتفگـشیپ  نایاپ  رد  میروآ . تسدـب  ار  یناریا  یتنـس  بط  ياهوراد  اب  نامرد  يارب  مزال  تصرف  اـت  میئاـمنیم 

مه دروم  نیا  رد  یبرغ  بط  تسه و  هدوب و  رـسیم  یناریا  بط  ياهشور  اب  رگید  ياضعا  زغم و  زا  معا  اهناطرـس  نامرد  منکیم  ضرع 
مدرم یعمج  ياههناسر  تسا  مزال  هدش و  نادیم  دراو  هرطاخمرپ  دراوم  زا  يرایسب  رد  دمآراکان و  فیعض و  رایـسب  اهيرامیب  ریاس  دننام 

. دننک انشآ  یتنس  یناریا و  بط  ردقنارگ  تایبرجت  اب  نامرد  ناکما  هب  ار 
یموب بط  هب  ار  ام  هعماج  داحآ  مربم  زاین  شوجدوخ  روط  هب  ناـمروشک  زوسلد  نادنمـشناد  گرزب و  نادرم  هنادـهاجم  شـالت  اـب  نونکا 

تـضهن نیا  هک  منادیم  بجاو  ناگمه  رب  تسا  ندش  هدنز  ایحا و  لاح  رد  یتنـس  هتفرـشیپ  فیرـش و  بط  هدیدرگ و  راکـشآ  نامروشک 
رتـکد ياـقآ  باـنج  نوچمه  يدـهاجم  نمؤم و  دنمـشناد و  دارفا  زا  هک  منادیم  دوخ  یعرـش  فیلکت  نم  دـنناسر . يراـی  ار  شوـجدوخ 

جرا اتسار  نیا  رد  ناشیا  تامدخ  هب  هدروآ و  لمع  هب  لیلجت  هدرک  فرـص  هار  نیا  رد  ار  دوخ  تکربرپ  رمع  مامت  هک  شیدناریخ  نیـسح 
. مهنب

يوسوم  دّمحم  دیس 
راهب 1387

31 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 

يزغم ياهروموت  دشر  یگنوگچ 

هراشا

هک دـنکیم  داجیا  ار  ییاههرفح  نآ  ياهیگدـیچیپ  زغم و  هدـینت  مهرد  ياهتفاب  دیـشاب ، هدـید  اهراب  دـیاش  ار  زغم  کی  يرهاـظ  لـکش 
لصاف دح  رد  زغم  تفاب  يور  ییاهششوپ  دننکیم . رپ  ار  همجمج  هطوحم  رصنع  نیا 3  تسا و  هدش  رپ  یعاخن  يزغم  عیام  نوخ و  هلیسوب 

ياج دیاب  اتدئاق  دوشیم  هفاضا  رـصنع  نیا 3  عمج  هب  روموت  هک  یماگنه  دراد  دوجو  زغم  تفاب  اـت  همجمج  ياهناوختـسا  یلخاد  حـطس 
ياهتفاب هب  يرتشیب  راشف  دشاب  رتشیب  روموت  دشر  تعرس  هچره  ددرگ . شیوخ  رواجم  ياهتفاب  هب  راشف  ببـس  دنک و  گنت  ار  يرگید 

گنت مکمک  ار  زغم  زیر  قورع  مرجال  یئاجهباج  نیا  دوشیم . زغم  ياهتفاب  یئاجهباج  یتح  ثعاب  دروآیم و  یعاخن  يزغم  عیام  زغم و 
. دوشیم هتفرگ  رارق  راشف  تحت  هک  یشخب  رد  نوخ  نایرج  ندش  دنک  ثعاب  دزاسیم و 

نامه رد  مرو  داجیا  ثعاب  نآ  زا  لصاح  راشف  تلاح و  نیا  دنوشیم . دودسم  ای  گنت  زغم  دیفـس  هدام  رد  صوصخب  کچوک  ياهدیرو 
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رواـجم هقطنم  هب  زغم  زا  یتفاـب  ندـش  هدیـشک  ثعاـب  یتح  زغم  تفاـب  هب  روموت  راـشف  همجمج و  لـخاد  راـشف  ددرگیم . فارطا  هقطنم و 
نیب  هلصاف  لاصتا و  قرفت  مه  دنور  نیا  تسا . رتمک  راشف  اجنآ  رد  هک  دوشیم 

32 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 
زا دوشیم . اهگریوم  رد  تمواقم  شهاک  ثعاب  زغم ، زیر  قورع  يور  راشف  رواجم و  مادنا  هب  راشف  دروآ . دوجوب  دـناوتیم  ار  تفاب  ود 

هدش و هرصاحم  هدنهد  اذغ  قورع  دوشیم . هدیشک  یئانیب  بصع  تمـس  هب  همجمج  رد  دوجوم  ياهخاروس  هار  زا  زغم  راشف  رگید  فرط 
يوس زا  دوشیم و  رتمک  یئانیب  دنکیم ، ادیپ  یگداتفاکلپ  دنوشیم ، ادج  یگریوم  نوخ  شدرگ  متـسیس  زا  مارآمارآ  زین  کلپ  باصعا 

رتمیجح هجیتن  رد  همجمج  لخاد  راشف  شیازفا  دـیازفایم . رگید  ياهّتلع  رب  هدـش  داـجیا  راـشف  هک  اـجره  رد  یعـضوم  ياـهمرو  رگید 
باوخ دـباییم ، شهاـک  ینهذ  تیلاـعف  دوشیم . راکـشآ  رـشتنم  دردرـس  تروص  هب  يدادـسنا  یلافـسوردیه  اـی  لاروموت و  هدوت  ندـش 

يزکرم یلصا و  عضوم  یعـضوم و  ياه  مرو )  ) مدا ریثأت  تحت  همجمج  لخاد  راشف  زا  هدیدبیـسآ  یحاون  دباییم . شیازفا  زین  یگدولآ 
، دنروآیم رد  يداع  ریغ  تلاح  هب  ار  يزغم  ياهشـشوپ  طیحم و  دـنکیم ، داجیا  مرو  ریثأت  تحت  هک  ياهدرتسگ  تاحـشرت  اب  زین  روموت 

جورخ عنام  دنکیم  داجیا  ياهناخلگ  يامرگ  هک  يربا  دـننام  یندـشن  عفد  تاحـشرت  دـنزیم و  هشیمه  زا  رتدـنک  زغم  ياهگریوم  ضبن 
عاـضوا ندوب  يداـع  ریغ  رب  زغم  نییاـپ  ياـضعا  ياـهراخب  ندـشن  عـفد  زا  لـصاح  ياـمرگ  نیا  دـنوشیم و  نوریب  هب  همجمج  زا  ترارح 

نیا رد  دنکیم و  هبلغ  رامیب  رب  امرگ  یگفالک و  ساسحا  دنوشیم . مروتم  نوخ  تکرح  يدنک  زا  اهگریوم  زیر و  ياهدیرو  دـیازفایم 
زا زین  یناربج  تایلمع  نیا  لصاح  دنراد و  یناربج  لامعا  ماجنا  رد  یعس  ینارحب  طیارش  کی  رد  باصعا  قورع و  اهتفاب و  همه  تلاح 

هرفح ياـهروموت  دوشیم و  هیحاـن  ناـمه  رد  درد  ببـس  دراد  دوجو  هک  زغم  هرکمین  فرط  ناـمه  رد  روموت  دـهاکیمن ، نارحب  طـیارش 
ای روموت و  دـشر  رثا  رد  زغم  عضو  ندـش  ینارحب  تامالع  زا  رگید  یکی  جنـشت  دـننکیم . داـجیا  يرـس  تشپ  ياهدردرـس  زین  زغم  یفلخ 

رگید یئاج  رد  دوشیم و  لماش  ار  ات 20 % نارامیب  نیا  رد  جنشت  یحاون  یخرب  رد  تسا . رواجم  ياهتفاب  رب  نآ  تاریثأت  تاحشرت و 
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هاگ دوش و  داجیا  روموت  تامالع  زورب  زا  لبق  تسا  نکمم  اهجنـشت  نیا  دـنوشیم . جنـشت  راچد  يزغم  روموت  هب  التبم  نارامیب  زا  یمین  ات 
رد هک  تسا  نآ  دـننام  دـنکیم . داـجیا  ار  درـس  جازم  اـب  شـشوپ  کـی  روـموت  تاحـشرت  زا  یـشان  مغلب  طـلخ  هک  یلاـح  رد  نآ  زا  دـعب 
رد تلاح  نیا  دـنوش . منبـش  قرع و  هب  لیدـبت  گید  يالاب  ياهدـنوآ  يامرـس  ریثأت  تحت  غاد  ياـهراخب  یهاـیگ  يریگقرع  ياـهگید 

نوریب هب  هار  هتفـشآ  عاضوا  نآ  رد  دـنوشیم  اـهراخب  اـهزاگ و  جورخ  عناـم  هک  دـنناممیر  تاحـشرت  دـباییم . تّدـش  راـمیب  رمع  رخاوا 
رتدـب ار  عاضوا  رامیب  نوخ  رد  یمغلب  حـالما  تلاـح  نیا  رد  دـنوشیم ، لیدـبت  میر  هب  زغم  يـالاب  یـششوپ  مغلب  ریثأـت  تحت  دـنربیمن و 

ماجنارـس هدرک و  رتدیدش  ار  جنـشت  داجیا  ناکما  دوش  هدروخ  لایـس  ریغ  درـس  ياهاذغ  اب  هارمه  هچنانچ  یمغلب  طالخا  حالما و  دنکیم .
. یسفنت بصع  عطق  ءامغا و  تلاح  داجیا  تبقاع  و  توافتم ، فعض  تّدش و  اب  یپایپ  جنشت  دنچ 

، هیر رد  عقاو  ياهروموت  دـنیآیم . دـیدپ  زغم  هلمج  زا  طاـقن و  ریاـس  هب  نوخ  راـشتنا  زاتـساتم و  تیارـس  هار  زا  زغم  ياـهروموت  زا  یخرب 
رظن رد  اب  یهایگ  یناریا و  بط  لوصا  اب  قبطنم  ياهنامرد  دـننک . تیارـس  زغم  هب  قیرط  نیا  زا  دـنناوتیم  رگید  ياضعا  دـبک و  ناتـسپ و 

. دوشیم میظنت  صّصختم  میکح  ای  کشزپ  طسوت  تالاح  نیا  نتفرگ 
لاثم ناونع  هب  دنکیم ، لرتنک  نسحا  وحن  هب  ار  نآ  ياهزاتـساتم  روموت و  داجیا  أدـبم  هک  دوشیم  میظنت  ياهنوگهب  یتنـس  بط  ياهوراد 
قیرط زا  هک  ییاهلولـس  نیمک  رد  یناریا  بط  بیبط  دـننکیم و  روبع  نوخ  ریـسم  زا  رگید  ياضعا  هب  تیارـس  ماگنه  اهروموت  زا  یخرب 

دشر و يارب  نما  طیحم  داجیا  ذوفن و  ناکما  زا  اهنت  هن  ار  اهنآ  بسانم  ياهوراد  اب  هتسشن و  دننک  چوک  رگید  ياهاج  هب  دنهاوخیم  نوخ 
هار رگید  يوس  زا  دـیامنیم و  زیهجت  يداع  ریغ  ياهلولـس  هیلع  ار  رامیب  نوخ  روموت  دـض  ياهوراد  ندـناسر  اب  هکلب  درادیم  زاب  ریثکت 

ياههار  يزاسنمیا  ددنبیم . زین  فنل  قیرط  زا  ار  اهلولس  نیا  روبع 
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هب اهروموت  ندوب  کیتاتـساتم  اب  هلباقم  يارب  دـشابیم . هجوت  دروم  یلـصا  ياهروموت  نامرد  ماگنه  اعطق  رگید  ياـهاج  هب  روموت  تیارس 

قیمع و تایبرجت  هب  هتسباو  بسانم  نامز  رد  اهوراد  زا  هدافتسا  عون  مجاهت و  ضرعم  رد  وضع  جازم  صخـش ، جازم  تخانـش  رگید  طاقن 
بط ینامرد  ياهشور  کلهم  يرامیب  نیا  اـب  هلباـقم  ياتـسار  رد  هک  هداد  ناـشن  هبرجت  تسا و  یناریا  بط  صـصختم  کـشزپ  تراـهم 

. دراد حضاو  یناحجر  لماک و  يرترب  اهشور  ریاس  هب  تبسن  یهایگ ، یناریا و 
ار زغم  هک  دیآیم  رامـش  هب  یمیخدب  رایـسب  روموت  تسا . اموتـسالبویلگ  نامه  نآ  عون  نیرتمیخدب  دیاش  يزغم  ياهروموت  عاونا  نایم  زا 
ای دروآ و  دراو  راشف  زغم  فلتخم  ياهتمسق  رب  دبای و  شرتسگ  اهنطب  هراوید  ای  ژننم  حطس  هب  دناوتیم  هدومن و  هرتلیفنآ  هدرتسگ  روطب 

. دوشیم یهتنم  گرم  هب  اعیرس  الومعم  هک  دیامن  يزیرنوخ  داجیا 
: زا دنترابع  دناهدش  ییاسانش  هکنآ  فلتخم  عاونا  رد  يزغم  ياهروموت  ضراوع  مئالع و 

تالاؤس هب  رامیب  دنوشیم ، زین  لقع  لاوز  راچد  یخرب  نهذ و  يدنک  یجیگ ، اهحبص ، صوصخب  عوهت  تلاح  اب  هارمه  دردرـس  دردرس ،
لکـشم راچد  نداد  خـساپ  تاـملک و  يادا  رد  سپـس  دراد و  دوجو  ثکم  کـی  لاوئـس  تفاـیرد  زا  سپ  ـالومعم  دـهدیم و  باوج  رید 

زین جنـشت  راچد  نارامیب  زا  يرایـسب  تسا . لمحت  لباق  ریغ  دـیدش و  رایـسب  یخرب  رد  فیفخ و  نایالتبم  زا  یـضعب  رد  دردرـس  دـنوشیم 
بط یئایمیـش  نامرد  متـسیس  ود  نیا  اّما  تسا  مزال  جنـشت  لرتنک  يارب  هچرگ  نآ  لاثما  ماپزاید و  دننام  جنـشت  دض  ياهوراد  دـنوشیم .

اب روآباوخ  ياهوراد  نیا  فرـصم  هک  ارچ  دشابیم ، ریاغم  یهایگ  بط  يریگفده  اب  تسین و  هیجوت  لباق  میدـق  بط  رانک  رد  دـیدج 
رد رتشیب  یمغلب  دـننام  ربا  تاحـشرت  هدرک و  رتقیمع  زغم  رد  ار  ياهناـخلگ  ياـضف  زغم  حاورا  تکرح  نوخ و  ناـیرج  رد  يدـنک  داـجیا 

رتشیب زور  ره  ار  رامیب  دنوشیم و  راگدنام  زغم  ششوپ  ریز  ياضف 
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هرصاحم هقلح  تساهروموت و  تاحشرت  عفد  يارب  زغم  رتشیب  ندرک  لاعف  رب  یناریا  بط  يریگفده  دننکیم . رتهدولآباوخ  لبق  زور  زا 
ثعاب ماجنارـس  هدرک و  لـح  دوخ  رد  ار  نآ  جـیردتب  دـنکیم و  گـنت  روموت  فارطا  ریگرد  ریغ  ياـهتفاب  يزاـسکاپ  اـب  روموت  هیلع  ار 
ردخم ییایمیش  ياهوراد  تاریثأت  اب  شور  نیا  هک  تسا  ملـسم  تسا . زغم  رد  روضح  زا  نآ  فذح  جیردتب  نآ و  لیلحت  روموت و  فذح 

. تسا ریاغم  الماک  هدننکدنک  و 
طسوت نونکات  دنهدیم ، ناشن  دوخ  زا  یتامالع  ضراوع و  مادکره  هدروآ و  موجه  نآ  یـششوپ  ياههیال  زغم و  هب  هک  ییاهروموت  عاونا 
یلخاد بط  ینابم  ثحبم  زا  یناطرس  ياهيرامیب  يژولوکنا و  لوصا  باتک  زا  لقن  هب  هک  تسا  هدش  ییاسانش  یکشزپ  مولع  نادنمشناد 

: دوشیم لقن  انیع  اهنآ  یماسا  نوسیراه 
مویلگ 

مرفیتلوم  موتسالبویلگ 
مونیسورتسآ 

مومیدناپا 
موتسالبولودم 

موتیسوردنادوگیلا 
مویژننم 

زیفوپیهموندآ
موملیرون 
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کیتاتساتم  مونیسراک 
موتارت  ای  دیئومردیپا  دیئومرد ، مویژنرافوینارک و 

یقورع  نویسامروفلام  مویژنآ و 
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موکراس 
هقرفتم  يدنبمیسقت و  لباق  ریغ  يزغم  ياهروموت 

رتقیقد ییاسانـش  يارب  نیبلاط  هک  هدـش  لـقن  باـتک  نیا  رد  ماـمت  تقد  اـب  اـهروموت  نیا  زا  کـیره  کـیژولوتاپ  ینیلاـب و  تایـصوصخ 
هب دهاز  دیمح  رتکد  یلخاد و  ياهيرامیب  نارایداتسا  يداهریم  زیورپ  رتکد  ياقآ  نایئافـش و  نمهب  رتکد  ياقآ  طسوت  هکنآ  هب  دنناوتیم 

. دننک هعجارم  تسا  هدش  همجرت  یسراف 
لقن هدش  هتـشون  روکذم  باتک  هلمج  زا  یکـشزپ  بتک  رد  هک  یتقد  هب  کیژولوتاپ  ینیلاب و  تایـصوصخ  همه  باتک  نیا  رد  هکنیا  ّتلع 

اب ریز  تالاح  رد  يزغم  ياهروموت  هب  ناـیالتبم  ارثکا  یّلک  روطب  اـّما  تسا . تـالوقم  عون  نیا  هب  یناریا  یتنـس  بط  يرگنیّلک  دوشیمن ،
: دنشابیم كرتشم  رگیدکی 

ضراوع زا  جنشت  دردرس و  یناور ، تالاح  رد  رییغت  دوش ، راکـشآ  اهروموت  هب  التبم  نارامیب  همه  رد  تسا  نکمم  ینهذ  تیلاعف  رد  رییغت 
شهاک یـشومارف ، بویعم ، شنیب  طابنتـسا و  نودب  يریذپکیرحت  هنازور ، ياهراک  ماجنا  هب  تبـسن  لیامت  نادقف  تسا . دارفا  نیا  عیاش 

هک دنتـسه  لومعم  ینیلاب  مئالع  راکتبا  هوق  نادقف  لومعم و  یعامتجا  لئاسم  هب  تبـسن  ندوب  توافتیب  يروعـش ، ینهذ و  تیلاعف  حضاو 
ینهذ و یگریت  یگدوـلآ و  باوـخ  هتفه  دـنچ  زا  سپ  ـالومعم  دوـش . هداد  تبـسن  یگدرـسفا  بارطـضا و  رثأـت ، هب  اهابتـشا  تسا  نکمم 

. دباییم شیازفا  يروعش 
هب لک  زا  جـیردت  هب  ار  يرامیب  رگید  ضراوع  لماوع و  هدرک و  عورـش  يرگنیّلک  زا  ادـتبا  يرامیب  تخانـش  رد  یناریا  بط  هک  اـجنآ  زا 

اجره دنکیم ، يدنبهتسد  ءزج 
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. دومن دهاوخ  زاغآ  دوخ  یلصا  لوصا  رب  هیکت  اب  ار  نامرد  هدش و  فقوتم  دیدرگ  فقاو  يرامیب  تخانش  هب  ءزج  هب  لک  زا  ریسم  رد  هک 

یناریا بط 

جازم طـیحم و  جازم  راـمیب و  جازم  هطیح  رد  نآ  ریغتیـال  یلک و  لوـصا  هب  هجوـت  اـب  یناریا ، بط  نقتم  ياـهشور  اـب  ناـمرد  یگنوـگچ 
نیا زا  ییاهيرامیب  نامرد  رد  بط  نیا  يوق  طلـست  راکـشآ و  نآ  تبثم  تارثا  هراومه  دوشیم و  لابند  یقطنم  متـسیس  کی  رد  اـهوراد 
رارق یناریا  بط  کشزپ  هدافتـسا  دروم  دـناوتیم  یتاهج  زا  اهییاسانـش  نیا  تسا . هدیـسر  تابثا  هب  یکـشزپ  مولع  خـیرات  لوط  رد  لیبق 

روموت دـض  ياهوراد  اب  يزیرنوخ  هدـننکعمج  یهایگ  ياـهوراد  هلیـسوب  ییاسانـش  تروص  رد  هدـنهديزیرنوخ  ياـهروموت  ـالثم  دریگ .
اب يدایز  تهابش  تسا و  هارمه  یعیبط  ریغ  قورع  زا  عیـسو  رایـسب  ياهکبـش  اب  هک  دشاب  اموتـسالبویلگ  عون  زا  روموت  رگا  دوشیم . هارمه 

. ددرگ جالع  دنوش  کیدزن  روموت  هب  دنناوتیم  رتشیب  نوخ  قیرط  زا  هک  ییاهوراد  هلیسوب  دیاب  دراد  مویژنامه 
رد ار  هدش  ینابرق  ياهتفاب  میوگب  رتهب  ای  ریگرد و  ياهتفاب  دوخ ، یمغلب  تاحشرت  هرصاحم  رد  يزغم  ياهروموت  میتفگ  هک  روطنامه 
هک دروآیم  دوجوب  يدولآهم  طیحم  هدرک و  لیدـبت  راخب  هب  شیوخ  یبوطر  ریثأت  تحت  ار  زغم  حاورا  یمغلب  تاحـشرت  نیا  دریگیم . رب 

ياـضف تاراـخب  نیا  دوـشیم . نوریب  هب  همجمج  حطـس  زا  جورخ  زغم و  حطـس  هب  ندـب  تاروـخب  جورخ  عناـم  دـننامربا  ياـههلاه  دـننام 
یگنم یجیگ و  ثعاب  هدیـشخب و  ینوزف  ار  همجمج  یلخاد  راشف  هدروآ و  دراو  راشف  زغم  حطـس  رب  هدرک و  داجیا  همجمج  رد  ياهناخلگ 
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همجمج  رد  رضم  ياهزاگ  سبح  دردرس و  و 
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ناقفخ و زا  ار  دوخ  يدودح  ات  دناوتب  ات  هدومن  شیوخ  ورملق  هطیح  شرتسگ  تکرح و  هب  راداو  ار  روموت  یلخاد  راشف  شیازفا  دوشیم .
هجوت دروم  لـیلد  نیمه  هب  همجمج  رد  دوجوم  ّرـضم  طـالخا  تاراـخب و  نیا  عـفد  دـناهرب . هدرک  داـجیا  دوـخ  هک  همجمج  یلخاد  راـشف 

ياهشور اب  هارمه  رامیب  همجمج  رب  مکاح  طـالخا  عفاد  یهاـیگ  ياـهوراد  هک  هدـش  هدـهاشم  اـهراب  تسا . یناریا  بط  قذاـح  کـشزپ 
تعرس هب  رامیب  هدرک و  جراخ  هبانوخ  اب  هارمه  رامیب  ینیب  زا  كرچ  میر و  تروصب  هدرک و  یشالتم  هتخپ و  ار  روموت  یتنـس  بط  صاخ 
دوشیم زیوجت  رامیب  ندب  رب  مکاح  طالخا  همه  هب  هجوت  اب  یتنـس  بط  ياهوراد  تسا . هدش  هداد  قوس  لماک  یتمالـس  دوبهب و  يوس  هب 

يزغم ياهروموت  جالع  دوش . هدید  كرادت  اهروموت  هیلع  ندب  ياهتفاب  ءاضعا و  ریاس  کمک  اب  هبناج  همه  هلمح  کی  بیترت  نیا  هب  ات 
فرـصم اب  طالخا  يدـبک  ياـهروموت  رد  هک  دراد  راکـشآ  تواـفت  لـیلد  نیمه  هب  يدـبک  ياـهروموت  ناـمرد  رد  جـالع  عون  هب  تبـسن 
بـسانم لاهـسا  نوچ  تسین  يربخ  ياهناخلگ  ياضف  زا  یلو  دندرگیم  عفد  هدش و  ریزارـس  هدور  هدعم و  هب  صوصخم  لهـسم  ياهوراد 

یمغلب و طالخا  دیاب  اعطق  يزغم  روموت  دض  ياهوراد  یلو  دهدیمن . رـضم  ياهزاگ  داوم و  زکرمت  هب  هزاجا  رامیب  صوصخم  طلخ  دـض 
. دنک عفد  ینیب  هلمج  زا  همجمج  ياهرتلیف  قیرط  زا  ار  دننامربا  تاراخب  تاحشرت و 

ینابرـض تلاح  دوشیم و  ساسحا  الماک  باوخ  زا  نتـساخرب  ماگنه  ات  زاغآ و  اهبش  زا  الومعم  يزغم  ياهروموت  زا  یـشان  ياهدردرس 
. تسا قیمع  اّما  هتشادن 

دردرـس دـشابیمن . اهروموت  زا  يربخ  اّما  میراد  ار  مئالع  نیمه  رگید  ياهدردرـس  یخرب  رد  مینادـب ، روموت  هژیو  ار  مئالع  نیا  ناوتیمن 
دارفا یخرب  رد  دنکیم . تمواقم  اهنکـسم  رتشیب  لباقم  رد  جیردتب  عقاوم  رثکا  رد  هک  تسا  گنگ  مهبم و  دردرـس  کی  روموت  زا  یـشان 

. دشابیم حبص  رد  صوصخب  هدنهج  غارفتسا  ای  عوهت و  تلاح  اب  هارمه  دوشیم و  دیدش  رایسب  دردرس 
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اب هارمه  جنـشت  دوـشیم . داـجیا  همجمج  رد  ياهناـخلگ  راـشف  شیازفا  رثا  رد  هک  تسا  روـموت  دوـجو  ياـهتمالع  زا  رگید  یکی  جنـشت 
هک یجازمدرس  ياذغ  صوصخب  درس  تعیبط  اب  ياهاذغ  فرصم  دنکیم . بلج  يزغم  ياهروموت  دوجو  هب  ار  کشزپ  رظن  رتشیب  دردرس 
هک يدرس  عون  ره  هناودنه و  کشک و  تسام و  دننام  رگید  ياهيدرس  اب  یهارمه  وج و  اب  هارمه  یهام  ای  یهام و  دننام  دشاب  لایس  ریغ 

. دهدیم شیازفا  تّدشب  ار  جنـشت  دنک  يدرـس  داجیا  روموت  اب  طبترم  قورع  زغم و  حاورا  رد  فقوت  دومج و  داجیا  اب  دـشاب و  لایـس  ریغ 
متفگ هک  روطنامه  تفرگ . يّدج  دـیاب  ینینچنیا  نارامیب  رد  ار  زغم  حاورا  قورع و  دولآهم  دـننامربا و  درـس  طلخ  زا  لصاح  غاد  ناقفخ 
ناقفخ هب  ار  لخاد  ياضف  غاد  ياهزاگ  سبح  اب  هک  دنکیم  داجیا  همجمج  يالاب  ياضف  نیرتیناقوف  رد  دننامربا  ششوپ  کی  درـس  مغلب 

اّما دـنراد ، یفلتخم  ضراوـع  دـننکیم  دراو  راـشف  تهج  مادـک  هب  هـکنیا  ساـسارب  دنـشاب  تـشرد  مـک و  هچناـنچ  اـهروموت  دـناشکیم .
ییوراد لومعم  قبط  دننک . جنشت  داجیا  دنناوتیم  رتشیب  نوگانوگ  تاحـشرت  زغم و  ياههرفح  هب  رتشیب  ذوفن  لیلدب  ددعتم  زیر  ياهروموت 

عفد ار  رطخ  اتقوم  جنـشت  دـض  ياـهوراد  نیا  هچرگ  تسا . ماـپزاید  لاـثما  اـنامه  دوریم  راـکب  ییایمیـش  بط  رد  جنـشت  لرتنک  يارب  هک 
دـننکیم و دـس  ار  زغم  حاورا  تاکرح  هک  هارمه  ياهزاگ  روضح  همجمج و  رب  مکاح  راـشف  یلکـش  ره  هب  هلـصافالب  دـیاب  اـّما  دـننکیم 
زغم و ناطرـس  نایم  یتوافت  دوش . لصاح  تاجن  اـتقوم  ینآ  رطخ  زا  اـت  دومن  يزاـسکاپ  یعون  هب  دـنهدیم ، شهاـک  ار  یطلخ  تاحـشرت 
رد دنهاوخب  تیفیک  نیمه  اب  هچنانچ  زغم  ياهروموت  یناریا  بط  هاگدید  اب  دراد ، دوجو  ندـب  ياهتفاب  ءاضعا و  زا  رگید  یخرب  ناطرس 

فرصم صخش  طسوت  ناطرس  دض  یهایگ  ياهوراد  هکنآ  هژیوب  دشابیمن . رـسیم  عمجت  تسیز و  ناکما  دننک ، دشر  ندب  ياضعا  رگید 
زاتساتم لامتحا  اّما  تسا  فیعض  رایسب  ءاضعا  ریاس  هب  زغم  زا  یناطرس  ياه  لولس  اهروموت و  زاتساتم  تیارس  ناکما  ضرف  نیاربانب  دوش ،

ياهلولس 
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یناطرس ياهلولس  نامرد  اب  ییوراد  ناهایگ  هلیـسوب  يزغم  ياهروموت  جالع  دراد . يرتشیب  تّوق  زغم  هب  ندب  ياهتفاب  ریاس  زا  یناطرس 

نایم دنوشیم . زیامتم  رگیدکی  زا  ییاذغ  میژر  یعرف و  ياهوراد  زیوجت  رد  هرخالب  اّما  دراد . تهباشم  مه  اب  ندب  ياهتفاب  زا  یخرب  رد 
ياهناطرس صوصخب  دراد . دوجو  نامرد  رد  یشحاف  توافت  دوشیم  لاحط  دبک و  تفاب  هب  رصحنم  هک  یناطرـس  ياهلولـس  اهروموت و 

رد دنهدیمن و  ناشن  تبثم  شنکاو  دوریم  راکب  زغم  ياهناطرس  يارب  هک  ییاهوراد  هب  هقطنم  نآ  رد  ارفص  هسیک  تیمکاح  لیلدب  دبک 
قذاح کشزپ  تسا  مزال  تسا و  یفنم  الماک  زغم  ناطرس  دض  ياهوراد  هب  هدزناطرس  دبک  شنکاو  هک  دومن  اعدا  ناوتیم  دراوم  یخرب 

. دنک يراددوخ  اهوراد  نیا  فرصم  زا  یناریا  بط 
هدزناطرـس زغم  هدولآ  ياهناخلگ و  ياـضف  هک  تسا  تسرد  هک  تسا  نیا  هتکن  نآ  دوشیم و  رداـبتم  نهذ  هب  هدـننکراودیما  هتکن  کـی 

نیمه اّما  دـننکیم ، اـجباج  ار  زغم  ياـهتفاب  دوخ  ياـج  ندرک  زاـب  يارب  زغم  ياـهروموت  اـی  دوشیم و  همجمج  راـشف  نتفر  ـالاب  ثعاـب 
ياهروموت يدوبان  سپـس  لرتنک و  ناطرـس و  دـض  ياهوراد  یـشخبرثا  ذوفن و  ناـکما  هجیتن  رد  هدـش و  اـهروموت  یمرن  ثعاـب  ضراوع 

زغم تفاب  دراو  قورع  فنل و  قیرط  زا  اهوراد  هک  یماگنه  دهاوخ . ادخ  رگا  ریخ  ببس  دوش  ودع  حالطصا  هب  دوشیم . دایز  رایسب  يزغم 
ياضف رثا  رد  دوخ  اهلولس  نیا  هک  ارچ  درادن ، دوجو  ندب  طاقن  ریاس  هب  یناطرس  ياهلولس  ندرک  چوک  زاتساتم و  ناکما  رگید  دیدرگ ،

دراو زغم  ینعی  دوخ  نابزیم  هب  هک  ار  یتیذا  ءاذـیا و  ياهب  هدـش و  یتسـس  روتف و  راچد  دـنروآیم  دوجوب  رامیب  همجمج  رد  هک  یبولطمان 
. تخادرپ دنهاوخ  دوخ  يدوبان  اب  ار  دننکیم 

اهتوافت و نیا  ییاسانش  دراد . دوجو  رگیدکی  اب  ناسنا  هب  التبم  ياهناطرس  عاونا  نایم  یشحاف  توافت  رگید  ياهضرف  ضرف و  نیاربانب 
منتغم  ار  تصرف  اجنیمه  تسا و  تیمها  زئاح  رایسب  یناریا  بط  صصختم  کشزپ  يارب  یقارتفا  هوجو  هب  هجوت 
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جازم تخانش  اب  دیاب  ار  توافت  نیا  تسا . صقان  اراکان و  رایسب  یبرغ  بط  هاگدید  زا  اهتوافت  نیا  ییاسانـش  هک  منکیم  ضرع  هدرمش 

یجازم هچ  ياراد  نونکا  هداد  رارق  هلمح  دروم  ار  رامیب  هک  يروموت  دیمهف  دیاب  داد . صیخـشت  میخدب  ياهروموت  یناطرـس و  ياهلولس 
رایسب روموت  دشر  هب  ندیشخب  تعرس  رد  اهاموتـسالب  مویلگ  روموت  رب  مکاح  داح  يوارفـص  جازم  رد  املـسم  روموت  دشر  تعرـس  تسا .

نیا رد  میدـق  بط  یـسانش  جازم  هب  هجوت  مدـع  لیلدـب  هدروآ ، تسدـب  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاهيریگرامآ  همه  اـب  یبرغ  بط  تسا . رثؤم 
تیفیک دـناوتیم  هنوگچ  نآ  فعـض  تّدـش و  یناطرـس و  ياهروموت  ومن  تعرـس  صیخـشت  زج  هب  یبرغ  بط  تسا . زجاع  زین  ییاسانش 

؟ دیامن زیوجت  اهلولس  نیا  ندرب  نیب  زا  يارب  ار  بسانم  ياهوراد  هجیتن  رد  دسانشب و  ار  اهروموت  یجازم 
رتسب نامه  نیا  دننک ، داجیا  ار  نآ  ای  دنروآ و  تسدب  دوخ  يارب  ار  ینما  دعاسم و  طیحم  دیاب  ناسنا  ندب  رد  زین  یناطرس  ياهلولس  اعبط 

ریبادـت اهوراد و  هتفرگ و  رارق  یـسررب  دروم  رتسب  نیا  یجازم  تیفیک  میدـق  بط  رد  هک  تسا  يداع  ریغ  ياهلولـس  دـشر  يارب  بساـنم 
نیا زا  دـیدج  بط  اـّما  تسا ، هدـشیم  زیوجت  یناطرـس  ياهلولـس  تسیز  طـیحم  ندرک  نمااـن  رتـسب و  نیا  ندرب  ناـیم  زا  يارب  يرثؤـم 
دوخ فعض  طاقن  هکنآ  رگم  دوب ، دهاوخن  رشب  یتمالـس  يارب  ینانیمطا  لباق  هدنیامن  مورحم و  یتنـس  بط  یقطنم  تازیهجت  تادیهمت و 

. دیامن فرطرب  هیاپ  بط  نادنمشناد  هلاس  نارازه  تایبرجت  هب  دانتسا  اب  ار 
رب و  ام . مادم  برـش  تذل  ربخیب ز  يا  میاهدـید ، رای  خر  سکع  هلایپ  رد  ام  تسا و  نایناریا  ام  تسد  رد  رای  فلز  میوگیم  هک  تساجنیا 

هنوگچ  میورب . ناطرس  لوغ  گنج  هب  رگیدمه  کمک  اب  دییایب  مکنیب » اننیب و  واوس  ۀملک  یلا  اولاعت  : » قادصم
42 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 

؟ دیاهدیسرن ییاج  چیه  هب  زین  دوخ  ياهنامرد  رد  هکنآ  لاح  دیریگیم  هدیدان  ار  یتنس  بط  تایبرجت  همه  نیا 
: تفرگ رظن  رد  دیاب  زین  ار  رگید  يدنبمیسقت  کی  اهناطرس  جالع  رد 
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دننکیم و هعجارم  یناریا  بط  یتنـس  یهایگ و  ياهمتـسیس  هب  دیدج  بط  ياهشور  اب  ییایمیـش  ياهنامرد  زا  سأی  زا  سپ  هک  ینارامیب 
یتنس یهایگ و  ياهمتسیس  هب  ادتبا  زا  نآ  كانرطخ  ضراوع  دیدج و  بط  یناوتان  فعض و  زا  یهاگآ  اب  هک  دنتـسه  يدارفا  مود  هتـسد 

نونکا دننکیمن . نآ  نکـشرمک  ياههنیزه  دـیدج و  بط  ياسرفتقاط  تالکـشم  ریگرد  ار  دوخ  زگره  دـننکیم و  هعجارم  یناریا  بط 
همه نیا  اـبجع  مـنکیم ، بـلج  هدرک  يزغم  ياـهروموت  عاوـنا  تخانـش  هـنیمز  رد  یبرغ  بـط  هـک  یعیـسو  تاـقیقحت  هـب  ار  امـش  هجوـت 

! درادن رب  رد  نادنمدرد  لیخ  يارب  يدیفم  هدننکراودیما و  هدزاب  هجیتن و  هنوگچ  قیقد  ياهییاسانش 
ای نـهذ  يدـنک  تلاـح  غارفتـسا ، هجیگرـس ، دردرـس ، زا  یمهبم  مردنـس  اـی  تاجنـشت  داـجیا  هـب  لـیامت  هـمه  زا  رتـشیب  هـک  ییاـهروموت 

: زا دنترابع  نوسیراه )  ) یناطرس ياهيرامیب  يژولوکنا و  لوصا  باتک  زا  لقن  هب  دنراد ، یناور  تارییغت  یگدولآباوخ و 
ياموکراس لس  مولوکیتر  و  امویژننم ، ياـمویلگ  ردـنادوگیلا و  اموتیـسورتسآ ، مروف ، یتلوم  ياموتـسالبویلگ  کیتاتـساتم ، يامونیـسراک 

زغم هیلوا  کیتیسویتسیه ) موفنل  )

کیتاتساتم يامونیسراک 

هار زا  تسا  نکمم  سکنراـفوزان  ءادـبم  اـب  لاـیلت  یپا  میخدـب  ياـهيرامیب  تردـنب  دـسریم . زغم  هب  ینوخ  راـشتنا  قیرط  زا  امونیـسراک 
هدننکتیارس  ياهروموت  دنبای . شرتسگ  همجمج  هرفح  هب  ناوختسا  هب  مجاهت  ای  ياهرهم  نیب  ياهخاروس  همجمج و  ياهخاروس 
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نادمخت و محر ، دیئوریت ، دـبک ، هدـعم ، زا  اهنیا  زا  دـعب  و  زاتـساتم ، ناکما  نازیم  تبـسن  هب  هیلک  هضیب و  مونالم ، نولوک ، ناتـسپ ، هیر ، زا 

ءانثتـسا هـب   ) تسوـپ سکنراـفوروا ، يرم ، تاتـسورپ  يامونیــسراک  دـنبای . هار  زغم  هـب  هـتفرگ و  همــشچرس  تـسا  نـکمم  ءاـضعا  ریاـس 
اموتـسالبویلگ اب  یتوافت  زغم  کیتساتم  يامونیـسراک  رد  ینیلاب  مئالع  دـننک . ادـیپ  راشتنا  زغم  رد  تسا  نکمم  تردـنب  امونیـسراکونالم )

. درادن مروف  یتلوم 

مروف یتلوم  ياموتسالبویلگ 

دشر ییاهن  هزادنا  هب  دیامن  هجوت  بلج  هکنیا  زا  لبق  تسا  نکمم  هدومن و  هرتلیفنا  هدرتسگ  روطب  ار  زغم  هک  تسا  یمیخدب  رایـسب  روموت 
گنراگنر هرظنم  روموت  دبای  شرتسگ  اهنطب  هراوید  ایژننم  حطس  هب  ناوج  دارفا  رد  صوصخب  تسا  نکمم  روموت  نیا  دوش . گرزب  دوخ 

ياهوهق ای  یجنران  زمرق ، طوقنم ، يرتسکاخ  گنر  هب  یمیدق  ای  دیدج  يزیرنوخ  تسیک و  لیکـشت  عون  زورکن و  تدش  بسحرب  دراد و 
اب تاقوا  یهاگ  تسا  نکمم  هک  دـهدیم  ناـشن  یعیبط  ریغ  قورع  زا  ياهکبـش  مارگویرترآ  رد  قورعرپ و  رایـسب  روموت  نیا  دوش . هدـید 

. ددرگیم هدهاشم  دیآ ، دـیدپ  دـننام  هدوت  هعیاض  عون  ره  هجیتن  رد  تسا  نکمم  هک  یعیبط  قورع  یئاجهباج  زین  دوش و  هابتـشا  مویژنامه 
مئالع هام  دنچ  ات  هتفه  دنچ  تّدم  رد  الومعم  دراد ) دوجو  دراوم  دـصرد  ات 40  رد 30  هک   ) تاجنشت يزغم و  رـشتنم  میالع  ینیلاب  رظن  زا 

. دنهدیم زورب  ار  دوخ  لماک 

یقارتفا نامرد 

ریدخت و  ندرک ) درـس   ) دیربت نازیم  دیاب  يزغم  روموت  نامرد  هب  طوبرم  ياهوراد  یمامت  جازم و  لیدـعت  ياههخـسن  ریاس  ماجنا  رب  هوالع 
ددرگ لرتنک  روموت  دشر  تعرس  ات  دومن  میظنت  ساسا  نامه  رب  ار  دیربت  نازیم  تفرگ و  رظن  رد  دیاب  ار  روموت  دشر  تعرس  میربب . الاب  ار 

هلمح  کی  ندید  كرادت  يارب  مزال  تصرف  هک  تسا  نآ  يارب  راک  نیا  و 
44 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 
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هکنآ اب  هناتخبـشوخ  دنک . رتدـب  ار  عاضوا  دـناوتیم  نامرد  نتخادـنا  بقع  گنرد و  زور  کی  یتح  ددرگ . مهارف  روموت  هیلع  هبناج  همه 
هام نامه  رد  نیاربانب  دوشیم . یشالتم  هداد و  ناشن  شنکاو  وراد  هب  دوز  یلیخ  رگید  يوس  زا  اما  تسا  كانرطخ  میخدب و  رایسب  روموت 

اهيدوز نیا  هب  اما  دراذگیم . شهاک  هب  ور  يرامیب  ياهتمالع  دنکیم و  عمج  ار  شدوخ  ياپوتسد  یناریا  بط  شور  هب  نامرد  لوا 
ندب همه  زغم و  رد  یناطرـس  ياهلولـس  دوجو  زا  مزال  يزاسکاپ  تشاد . دـهاوخ  همادا  مزال  نانیمطا  لوصح  ات  نامرد  دوریمن و  نیب  زا 

هلیسوب مزال  نانیمطا  لوصح  يارب  دشاب . هتشاد  همادا  تسا  نکمم  رتشیب  ات  لاس  کی  ات 6 و  زا 3  لماک  نامرد  ددرگ . لرتنک  تقد  هب  دیاب 
. دز کحم  ار  یناریا  بط  شور  هب  نامرد  ناوتیم  فلتخم  ياهشیامزآ  هتفرشیپ و  دتم  اب  ياهيرادرب  سکع 

اموتیسورتسآ

کیتپاامـسایک سومالات ، هچخم ، زغم ، لماش  بسانم  قطانم  دـیآ . دوجوب  یکوش  عاخن  اـی  زغم  زا  هطقن  ره  رد  تسا  نکمم  اموتیـسورتسآ 
یضعب دراد . بذاک  ياهتسیک  ای  گرزب  تارفح  لیکـشت  هب  لیامت  ویتارتلیفنا و  تیـصاخ  هتـسهآ و  دشر  روموت  نیا  دشابیم .  Ponsو

هدام زا  کیکفت  لباق  ریغ  ابیرقت  قورع و  نودـب  اتبـسن  تفـس و  يرتسکاخ ، دیفـس  گـنر  هب  هدرکن و  دـیلوت  هرفح  اـهروموت  نیا  عاونا  زا 
دراوم یخرب  رد  دننکیم  دیلوت  هک  یلالتخا  اهنت  دـنوشیم . یکی  ياهزادـنا  ات  دیفـس  هدام  اب  ای  دنـشابیم و  یبصع  متـسیس  یعیبط  دـیفس 
هزاجا اهلاس  تسا  نکمم  دوشیم و  قورع  ناکم  رییغت  ثعاب  روموت  نیا  تسا ، نیئتورپ  رادـقم  شیازفا  همجمج و  لـخاد  راـشف  شیازفا 

. ددرگ لدبم  میخدب  طلتخم و  ياموتسالبویلگ  تروص  هب  تسا  نکمم  هاگ  دهدب و  ار  شنابزیم  هب  تایح 
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اموتیسور دنادوگیلا 

هام ات 66  نآ  لماکت  هتـسهآ و  نآ  دشر  تعرـس  تسا . دـصرد  ات 10  ادودـح 5  اهامویلگ  هب  تبـسن  تسا ، زغم  ردان  ياـهروموت  زا  یکی 
. دنراد ندش  هیفیسلاک  هب  لیامت  دنوشیم . کیتسیک  تردنب  هدوب و  رپوت  هتیفیسلاک ،)  ) مرن امومع  روموت  نیا  تسا .

. تسا ردان  جنشت  فیفخ و  نآ  مئالع  دوشیم . صخشم  ياهیاس  تروصب  یفارگویدار  رد 

موتسالبومیدناپا مومیدناپآ و 

رد ار  زغم  مراهچ  نطب  هک  تسا  يرلیپاپ  هدوت  نآ  لکش  نیرتصخشم  دنکیم  زورب  درفنم  هدوت  کی  تروصب  هرکمین  کی  رد  نیغلاب  رد 
. دیامنیم رپ  ناکدوک 

رگا رمع  لوط  تشادرب  ناوتیمن  ار  روموت  راهچ ) هجرد   ) میخدـب عاونا  رد  تسا  ینامردیمیـش  ینامردوترپ و  امویلگ  ياهروموت  ناـمرد 
. تسا ینامردیمیش  ینامردوترپ و  ضراوع  اب  مأوت  دسرب ، شیب  ای  مک  لاس  هب 2 

مراهچ نطب  يریگرد  تروص  رد  تهج و  نامه  رد  دـیاب  اهشکداب  دریگیم . تروص  تیقفوم  اب  یبوخ و  هب  نآ  ناـمرد  یناریا  بط  رد 
تهج روموت و  لحم  نتفرگ  رارق  هب  هجوت  اب  یلامعتسا  ياهنامرد  ریاس  اهروخب و  اهدامض و  دوشیم . هتـشاذگ  لباقم  تهج  رد  شکداب 

. دریذپیم تروص  روموت  دشر  تمس  و 

( امویلتودنآ ای  دیئونکارآ  ياموتسالبوربیف   ) مویژننم

، يرتسکاخ هب  لیام  دیفـس  تفـس ، ارهاظ  اهروموت  تسا . هدش  لیکـشت  دیئونکارآ  یـصاصتخا  هدـیناشوپ  ياهلولـس  زا  میخشوخ  روموت 
يزادـنا تسد  نآ  هـب  یلو  دـنهدیم  رارق  راـشف  تـحت  ار  زغم  تفاـب  دنتـسه و  دـننامكالپ  ياـههدوت  تروـصب  اـی  لکـشيزایپ و  هلوـبل 
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زا ار  دوخ  نوخ  نایرج  هدوب و  قورعرپ  الماک  اهنآ  زا  يرایسب  دننکیمن .
46 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ای 4 دودح 3  هب  دناهدرک  داجیا  ینیلاب  مئالع  هک  اهنآ  دنتسه . ّریغتم  هزادنا  رظن  زا  دنرادیم . تفایرد  یجراخ  دیتوراک  نایرـش  ياههخاش 
هیواز سویولیس ، رایش  لاتیژاساراپ ، هقطنم  یکرت ، نیز  مولوکربوت  ییایوبرایش  اهروموت  نیا  عیاش  هاگیاج  دناهدیسر . رتشیب  ای  رتمیتناس و 

ترواـجم رد  تسا  نکمم  همجمج  ناوختـسا  تسا . عیاـش  همجمج  ناوختـسا  رد  تارییغت  تـسا . یعاـخن  لاـناک  هچخم وPons و  نـیب 
نکـسایتیس و رد  هدـش و  عستم  دـننکیم  نیمأت  ار  روموت  نوخ  ناـیرج  زا  یتمـسق  هک  هئولپید  قورع  ژننم و  قورع  ددرگ  یمخز  روموت 

دننکیم داـجیا  هک  یکیرحت  هطـساوب  هدرک و  هلمح  ناوختـسا  هب  تسا  نکمم  لاروموت  ياهلولـس  دـنیآیم . رظنب  هتـسجرب  یفارگوـیدار 
. دنیامنیم داجیا  ناوختسا  حطس  رد  یسوسحم  تارییغت  دندرگ و  ناوختسا  یعضوم  دشر  ببس 

ینـس ره  رد  تسا  نکمم  اهروموت  نیا  دـنروآ . دوجوب  روموت  زواجت  زا  هدـش  یمخز  ناوختـسا  رد  یهجوت  لـباق  یگدروخ  تسا  نکمم 
يارب ینامردهعـشا  و  یحارج ، نویـسکزر  ییایمیـش  بط  رد  نآ  نامرد  تسا . عیاش  نانز  رد  اصوصخ  رتالاب و  نینـس  رد  یلو  دنوش  هدید 

. دوشیم روظنم  میخدب  هدننکدوع و  نویسکزر ، لباق  ریغ  عاونا 

( اموکراس لس  مولوکیتر   ) کیتیسویتسیه موفنل 

التبم ناکدوک  دنراد و  نمزم  یسوریو  تیلکیـسودیریا  ای  تیدیتوراپ  هقباس  هک  یئاهنآ  ینمیا و  صقن  راچد  دارفا  دراد  لیامت  روموت  نیا 
هعـشا هب  الماک  روموت  دـننیبیم . هدـئاف  دـیئورتسوکیتروک  اب  نامرد  زا  نارامیب  مراـهچ  هس  دزاـس . راـتفرگ  ار  کـیزاتکژنالت  یـسکاتآ  هب 

. دوشیم نشور  صیخشت  یسپویب  اب  طقف  نارامیب  رد 50 % تسا . ساسح 
رب هیکت  اب  یتنـس  بط  رد  روموت  نیا  نامرد  تسا . ینامردهعـشا  سپـس  اهدیئورتسوکیتروک و  تّدـمزارد  عقومب و  فرـصم  لماش  نامرد 

. دوشیم ماجنا  روموت  للحم  ياهوراد  رانک  رد  یتنس  یناریا و  بط  سوریو  دض  برکیم و  دض  لگنا و  دض  يوق  ياهوراد 
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( یلگنا ياهتسیک  اهمولونارگ و   ) ینوفع أدبم  اب  ياهروموت 

: دراد ار  يرامیب  ود  نیا  زا  یکی  رتشیب  لامتحا  هب  دراد  عاخن  عیام  رد  تبثم  نمرساو  شنکاو  سلیفیس و  کیژولورس  مئالع  هک  يرامیب 
ناـکدوک رد  یلو  دـیآ  دـیدپ  تسنکمم  زغم  هطقن  ره  رد  موـلوکربوت  یـسیلیفیس . موـگ  هـن  تمـالع  نودـب  سیلیفیـسورون  زغم و  روـموت 

مئالع اب  همجمج  لخاد  راـشف  داـیدزا  جنـشت ، دوش . ادـیپ  زغم  رد  رتمک  زغم و  هقاـس  هچخم ، رد  ینعی  یفلخ  هرفح  رد  هک  تسا  رتلـمتحم 
. دوش هدز  سدح  اهروموت  عون  نیا  دوجو  دروم  رد  دوشیم  ثعاب  هک  دراد  دوجو  غلاب  درف  رد  رشتنم  يزغم 

ماـجنا دربیم  نیب  زا  ار  ژننم  باـهتلا  مرو و  هک  ییاـهوراد  اـب  هارمه  ژننم  هژیو  ياـهوراد  زا  هدافتـسا  اـب  ناـمروشک  یتنـس  بط  رد  جـالع 
لگنا عون  ره  ادتبا  دوریم  راکب  یتنـس  بط  رد  هک  لگنا  عاونا  دض  ياهوراد  دـنراد . زین  یلگنا  دـض  تیـصاخ  روبزم  ياهوراد  دوشیم .

وراد هدنناسر  هک  ياهطساو  ياهوراد  کمک  اب  دنوشیم و  فیطل  یصاخ  ياهکینکت  زا  هدافتـسا  اب  دربیم ، نیب  زا  ار  شراوگ  هاگتـسد 
. دننکیم كاپ  ینوفع  تاحشرت  فلتخم و  ياهلگنا  زا  ار  زغم  دنشابیم  مراهچ  مضه  هقطنم  رد  ندب  قامعا  هب 

. دنوریم راکب  دوخ  ياج  رد  يزغم  ياهروموت  عاونا  رد  كرتشم  روموت  دض  ياهوراد  هتبلا 

موتسالبولودم

نیغلاب رد  هچخم  تارکمین  تردن  هب  ناکدوک و  رد  هچخم  سیمر  یفلخ و  تمـسق  رد  دـشابیم . عیرـس  دـشر  تعرـس  ياراد  روموت  نیا 
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. دوشیم هدنار  یندرگ  عاخن  لاناک  لخاد  هب  نیئاپ و  فرطب  هچخم  هزول  تمسق  کلهم  دراوم  رد  دوشیم . ادیپ 
48 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 

دنتـسه و مک  يامورتسا  ددـعتم و  ياهزوتیم  كدـنا ، مسالپوتیـس  اب  مه  هب  کیدزن  مکارتم و  کچوک ، اهلولـس  تسا و  لولـسرپ  روموت 
. دنراد ( Pseudo -rosette) بذاک تزور  ای  هدوت  لیکشت  هب  لیامت 

هب تبـسن  رامیب  الومعم  ددرگیم . ادـج  صخـشمان  روطب  رواـجم  يزغم  تفاـب  زا  هدوب و  زمرق  هب  لـیام  يرتسکاـخ  تخـس ، رپوت و  روموت 
هاگتـسد يرامیب  تسنکمم  صیخـشت  نیلّوا  دراد . دوجو  یهاگحبـص  دردرـس  دـنکیم و  غارفتـسا  رّرکم  روطب  دوشیم ، هقالعیب  طـیحم 

مـسیبارتسا ای  ییاونـش و  هفرطکی  نتفر  تسد  زا  رّرکم ، ندروخ  نیمز  لداعتمان  نتفر  هار  يدوز  هب  دـشاب . یمکـش  نرگیم  اـی  یـشراوگ 
. دوشیم یپاپمدا  فشک  یبصع و  هنیاعم  ماجنا  هب  رجنم 

رد کیمتـسیس  یناـمرد  یمیـش  سپـس  عاـخن و  همجمج و  ینامردهعـشا  اـب  هارمه  یحارج  لـمع  هدوب و  ساـسح  هعـشا  هب  ادـیدش  روموت 
. دوشیم ادیپ  هیر  دبک و  اههرهم و  مسج  نگل  ياهناوختسا  يراتفرگ  عیاش  روطب  تسا . هارمه  هلاس  رمع 5  لوط  اب  نارامیب  تیرثکا 

مراهچ نطب  مولیپاپ  مومیدناپآ و 

دیفس هب  لیام  يرتسکاخ  مرن ، روموت  نیا  دریگیم . أشنم  نیغلاب  رد  یبناج  ياهنطب  ناکدوک و  رد  مراهچ  نطب  هراوید  زا  ابلاغ  روموت  نیا 
. درادن دوجو  نتفر  هار  رد  لداعت  مدـع  هکنیا  توافت  اب  تسا  موتـسالبولودم  هیبش  یلیخ  مراهچ  نطب  روموت  ینیلاب  مردنـس  تسا . هلومل  و 

زیلهد زغم و  ياهنطب  نیب  تنش  تاقوا  یهاگ  تسا . روموت  نتشادرب  رمع  لوط  هب  دیما  اهنت  هدوبن و  ساسح  نادنچ  سکیا  هعشا  هب  روموت 
. دوشیم رمع  ندش  ینالوط  ببس  عاخن  عیام  نایرج  يارب  تسار 

49 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هچخم موتسالبویژنامه 

مویژنآ دراوم  زا  یـضعب  رد  همجمج و  لخاد  راشف  دایدزا  ياههتفای  اهناشن و  هفرطکـی ، یـسکاتآ  اـی  نتفر  هار  رد  لداـعت  مدـع  یجیگ ،
هب یثرا  لاقتنا  دایز و  یگداوناخ  عویش  دهدیم . لیکشت  ار  يرامیب  نیا  کیژولورون  موردنس  یمتیـس  یلپ  و  لپیه ) نوف  يرامیب   ) هیکبش

یضعب دروآ . دوجوب  لماک  دوبهب  تسا  نکمم  لاروم  لودن  نتشادرب  هچخم و  تسیک  همجمج و  ندرک  زاب  تسا . لاموزوتا  بلاغ  لکش 
ریغ و  یکوش ) عاخن  هچخم و  رد   ) ددعتم تاعیاض  تسنکمم  هناتخبدب  دومن . فقوتم  دودسم و  رزیل  هعـشا  اب  ناوتیم  ار  هیکبـش  تاعیاض 

. دنشاب کیتسیک 

لائنیپ ياهروموت 

: دراد دوجو  لائنیپ  هیحان  رد  یسانشتفاب  رظن  زا  توافتم  روموت  راهچ 
اموتسالبوئنیپ موتیسوئنیپ و  . 1

امونیمرژ . 2
امونارت . 3
اموتیسورتسآ . 4

. تسا ریغتم  غولب  هرود  ات  یکدوک  هرود  زا  مئالع  نیلوا  زورب  عقوم  رد  رامیب  نس 
الاب تمس  هب  مشچ  هک  تکرح  جلف  اب  هارمه  نتفر  هار  رد  يرادیاپان  ینهذ و  ياوق  شهاک  دردرـس ، لماش  اهروموت  نیا  مئالع  ضراوع و 
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يدعب لحارم  رد  اهمادنا  رد  کیتساپـسا  تلاح  نتفر و  هار  رد  لداعت  مدع  تاقوا  یهاگ  دـشابیم . باوج  نودـب  عستم و  ياهکمدرم  و 
لالتخا و  نیغلاب ) رد   ) یـسنج تافـص  زورب  رد  ریخأت  هزمیب ، تباید  دـبای  هعـسوت  مّوس  نطب  فک  هب  روموت  رگا  دوشیم . رهاـظ  يراـمیب 

. دیآ دیدپ  تسا  نکمم  یئانیب 
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. دوشیم رّکذم  سنج  رد  سردوز  غولب  ببس  ابلاغ  تسا  نانز  زا  رتعیاش  نادرم  رد  هبترم  ود  هک  امونیمرژ 
. دنراذگیم تنش  اروف  تسار  زیلهد  يزغم و  ياهنطب  نیب  تلاح  نیا  رد  دنک ، دیدهت  ار  رامیب  تایح  یلافسوردیه  تسا  نکمم 

موس نطب  لایزیفاراپ )  ) دیئولوک تسیک 

. تسا هدش  رپ  يدیئولوک  كانبسچ  هدام  زا  دراد و  فاص  یجراخ  حطس  هدوب و  درگ  ای  لکـشیضیب  تسا ، رتمیتناس  ود  ای  کی  نآ  رطق 
قیرط زا  هک  تسا  نیا  اهنآ  ءاذـیا  دنـشاب و  هتـشاد  دوجو  تمالع  زورب  نودـب  ینـالوط  ياهتدـم  تسنکمم  میخشوخ  ياـهتسیک  نیا 

. دنروآ دیدپ  یبصع  مئالع  يدادسنا  یلافسوردیه  داجیا  مّوس و  نطب  دادسنا 
رد لالتخا  رشتنم ، بوانتم و  ياهدردرـس  دردرـس ، نودب  ای  دردرـس  اب  یلقع  لاوز  ای  ینهذ  زکرمت  لالتخا  تروصب  روموت  نیا  تارهاظت 

طوقـس اب  یناتحت  مادـنا  رد  یتسـس  هفرطود و  يزتسراـپ  لاـتنورف ، بول  هب  طوبرم  يراـیتخایب  یجیگ ، دـید ، يراـت  غارفتـسا ، نتفر ، هار 
نایرج يارب  تسار  زیلهد  يزغم و  ياهنطب  نیب  تنـشاب  زیمآتیقفوم  جـیاتن  اریخا  یلو  تسا  یحارج  لمع  هلیـسوب  نآ  نامرد  یناـهگان .

. تسا هدمآ  تسدب  تسیک  هدوت  هب  ندز  تسد  نودب  عاخن  عیام 

مویژنرافوینارک

( موتسالبولمآ مونیتنامادآ ، يزیفوپیه ، يارجم  روموت   Rathke's pouch تسیک یکرت ، نیز  يالاب  تسیک  )
هشیمه دسرب  رتمیتناس  ات 4  رطق 3  هب  هک  یماگنه  دشابیم .  rest cell هدنامیقاب ياهلولس  أدبم  زا  میخشوخ و  يدازردام و  روموت  نیا 

يالاب  الومعم  تسا . کیتسیک 
51 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هلوبل ای  درگ  لکـشیضیب ، روموت  دـباییم . شرتسگ  مّوس  نطب  فرطب  هدـنار و  نیئاپ  هب  ار  کـیتپا  يامـسایک  دریگیم و  رارق  یکرت  نیز 
دناهتفرگ و رارق  هقلح  ای  بانط  لکش  هب  هک  لایلتیپا  ياهلولـس  زا  روموت  دماج  ياهتمـسق  تسیک و  رادج  دراد . فاص  حطـس  تسا و 

. دنوشیم ادج  مه  زا  لکش  ياهراتس  ياهلولس  زا  یتسبراد  هلیسوب 
. تسا لورتسلک  ياهرولب  هریت و  ینیموبلآ  عیام  يواح  تسیک 

، یئانیب نادـیم  صقن  اب  دـید  يرات  غارفتـسا ، دردرـس ، یـسنج ، ای  یکیزیف  تافـص  دـشر  رد  ریخأت  یقاچ ، لماش  ینیلاب  ولبات  ناکدوک  رد 
. دشابیم یپاپمدا  کیتپا و  یفورتآ 

ینهذ و يروعش و  یگریت  یپاپمدا و  نودب  دردرـس  یناتحت ، مادنا  رد  فیفخ  کیتساپـسا  تلاح  هرونمآ ، یـسنج ، لیم  شهاک  نیغلاب  رد 
تسنکمم سومالاتوپیه  يراتفرگ  هطساوب  ترارح  میظنت  رد  لالتخا  هزمیب و  تباید  یگدولآباوخ ، ادعب  دوشیم . هدید  ابلاغ  نویزوفنک 

دوباـن وحم و  تلوهـس  هب  یناریا  بط  رد  دـهدیم . ار  هجیتـن  نیرتـهب  عاـخن  عیاـم  نتفاـی  ناـیرج  يارب  یحارج  يراذگتنـش  دـیآ . دـیدپ 
. ددرگیم

کیتسوکآ مونیرون  ای  موربیفورون 
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هب بقع  زا  ینعی  تـسا   ponsهچخم و نیب  هیواز  دـنکیم  لاغـشا  روموت  هک  یناکم  تسا . هتـسهآ  دـشر  ياراد  میخشوخ و  روموت  نیا 
. دوشیم دودحم  هچخم  رداچ  هب  الاب  زا  petrous pyramid و  هراخ ناوختسا  یمره  تمسق  هب  ولج  زا  عاخنلا ، لصب  pons و  هچخم

. تسا تیؤر  لباق  یفارگویدار  رد  هک  يروطب  دوشیم  گرزب  الومعم  یلخاد  شوگ  يارجم 
، لداعت رد  لالتخا  ینارود ، هجیگرـس  ییاونـشان ، شوگ ، زوزو  لماش  دوشیم  ادیپ  نانز  نادرم و  رد  الومعم  هک  یـصخشم  ینیلاب  مردنس 

ياهچخم  یسکاتآ  علب و  رد  لاکشا  ادص و  یگتفرگ  تروص ، رد  يزتسراپ  تروص ، رد  ییاهناکت  یتسس و  مساپسا و 
52 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دنتسه سررید  ياههتفای  نقتحم ) کسید   ) یپاپمدا غارفتسا و  دردرس ، دشابیم . فرط  نامه  ياپوتسد  رد 

زیفوپیه ياهموندآ 

بلغا دنوشیم . فشک  دراد  تیاکـش  یئانیب  لالتخا  زا  رامیب  هک  یماگنه  ابلاغ  دنتـسه  عیاش  رایـسب  الاب  اتبـسن  نینـس  رد  هک  اهروموت  نیا 
شیازفا دـشر و  نومروه  حـشرت  فیفخ  شهاک  اهنآ  رد  لـالتخا  رثکا  دـح  دـناهدوب و  یلخاد  ددـغ  لـالتخا  نودـب  قاـچ  ناـنز  ناراـمیب 

. تسا ریذپناکما  ات 100 % نآ  نامرد  یناریا  بط  رد  تسا . هدوب  یهاگحبص  نیتکالورپ 

spheroid ridge مویژننم

سح نادـقف  مشچ ، کی  یئانیبان  دـنک . زواجت  تسا  نکمم  مشچ  هساک  هب  دراد . رارق  دیئونفـسا  ناوختـسا  کچوک  لاب  يور  روموت  نیا 
. دشابیم همجمج  لخاد  راشف  شیازفا  يروعش و  یغامد و  تارییغت  تاقوا  یهاگ  ییایوب و 

درد تسا . عیاش  اتبـسن  یمومع  ياهناتـسرامیب  رد  اهروموت  نیا  دننکیم . داجیا  یگدروخ  همجمج  هدعاق  رد  هک  سکنرافوزان  ياههدوت 
. تسا ینامرد  هعشا  اب  هعیاض  نامرد  دوش . ادیپ  تسا  نکمم  ياهمجمج  باصعا  مشش و  جوز  بصع  جلف  تروص ، یسحیب  و 

یبصع کیتسالپوئنراپ  ياهمردنس 

. دنروآ دیدپ  یبصع  هاگتسد  رد  یصاخ  ياهيرامیب  تسا  نکمم  هک  دنتسه  کیمتسیس  ياهروموت 

یکوش عاخن  ياهروموت 

: درک میسقت  هورگ  ود  هب  ناوتیم  ار  یکوش  عاخن  لخاد  ریگاضف  تاعیاض 
53 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 

اهنآ مادهنا  ببس  هدرک و  زواجت  يزکرم  يرتسکاخ  ياهنامتخاس  اههار و  هب  دنوشیم . یشان  یکوش  عاخن  یلـصا  هدام  زا  هک  یئاهنآ  . 1
. دنوشیم

اههشیر اـی  ژننم  رد  اـی  لارودارتـسکا )  ) لارودیپا جوسن  ياهرهم و  ياههتـشر  رد  هاوخ  دـنراد ، رارق  یکوش  عاـخن  جراـخ  هک  یئاـهنآ  . 2
(. لارودارتنا )

: زا دنترابع  اههناشن  مئالع و 
دروـم رد  رگید . فرط  يوزاـب  هرخـالاب  رگید و  فرط  فرط و  ناـمه  ياـپ  سپـس  وزاـب ، ءادـتبا  رد  یتـکرح  لـالتخا  یندرگ ، تاـعیاض 

اب هارمه  رگید  ياپ  زا  رتشیب  اپ  کـی  رد  اـهاپ  فعـض  دوشیم . تفـس  رگید  ياـپ  زا  لـبق  اـپ  کـی  ـالومعم  یتشپ  تارقف  نوتـس  تاـعیاض 
وقاچ نتفر  ورف  ساسحا  دباییم . شهاک  اهاپ  یتکرح  جلف  اب  هارمه  الومعم  اههدور  هناثم و  راردا ، لرتنک  اهوزاب ، يرمک ، یتشپ ، تاعیاض 

افش کیپ  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 526 

http://www.ghaemiyeh.com


دادـعت يارب  اهنت  هک  دراد  دوجو  یکوش  عاـخن  يراـمیب  زا 30  شیب  دـباییم . تّدـش  هسطع  ای  ندرک  هفرـس  اب  هک  یفیفخ  ياـهدرد  اـی  و 
. دراد دوجو  تقوم  رثؤم و  نامرد  اهنآ  زا  یکدنا 

دیئونیسراک

. دنهارمه شنورب  ضابقنا  بلق و  هچیرد  تاعیاض  لاهسا  يزاتکژنالت ، تسوپ  یگتخورفارب  ندش و  مرگ  اب  دیئونیسراک  ياهروموت 
ار وضع  نیا  تسا  نکمم  دنراد و  دبک  هب  زاتساتم  يارب  يداع  ریغ  لیامت  اهروموت  نیا  دنراد ، هتسهآ  دشر  اهدیئونیسراک  عاونا  زا  یـضعب 

تایح تصرف  رامیب  هب  لاـس  ات 10   5 صیخـشت ، زا  سپ  تسا  نکمم  دیئونیـسراک  ياهروموت  هتـسهآ  دشر  دـننک . راتفرگ  هدرتسگ  روطب 
اب هارمه  ضراوع  دبک و  ای  بلق  یئاسران  هطساوب  گرم  سپس  دنهدب .

54 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 
شفنب و اـت  زمرق  زا  یـصاخ  بیکرت  صوصخب و  گـنر  رییغت  اـب  هارمه  تسوپ ، یگتخورفارب  ندـش و  مرگ  دـهدیم . تسد  روموت  دـشر 

دنترابع نآ  یشراوگ  مئالع  دراد و  لوزن  هب  لیامت  نوخراشف  تسامونیسراک . صخـشم  تامالع  زا  يرامیب  جوا  نامز  رد  یگدیرپگنر 
: زا

یمک تسا و  رتعیاـش  نمزم  لاهـسا  تسوپ . یگتخورفارب  ندـش و  مرگ  راـنک  رد  زاـگ  عـفد  اـب  ياهلاهـسا  ادصورـس ، اـب  هدور  تاـکرح 
. دوشیم داجیا  شراوگ  رد  دایز  لالتخا  بذج و  ءوس  دیدش ، ياهتلاح  رد  دوشیم  جراخ  لاهسا  هارمه  مه  تاحشرت 

یتح اـههدور  رد  هدـش و  ضبقنم  هیر  ياـهشنرب  دـننکیم . بلق  ياـههرفح  اـههچیرد و  تلاـح  رییغت  لـیبق  زا  یـضراوع  داـجیا  بلق  رد 
. دنروآیم دوجوب  دادسنا  اب  هارمه  يزیرنوخ 

رثؤم و ینامرد  همانرب  یبرغ  بط  رد  يزغم ، ياهروموت  اهناطرـس و  نامرد  يارب  یکـشزپ  مولع  نادنمـشناد  هناّدجم  ياهشالت  مغریلع 
دـنوشیم و مدـهنم  ینامردیمیـش  ینامردهعـشا و  اـب  روـموت  ياهزاتـساتم  زا  یخرب  اـهنت  درادـن . دوـجو  اـهروموت  يارب  یموـمع  لوـبقم 

. دنزادنایم قیوعت  هب  یتدم  ات  رگید  ياضعا  هب  ار  روموت  يزادناتسد 
" دروآیم ناغمرا  هب  ضیرم  يارب  ییایمیش  ياهوراد  ینامردوترپ و  ینامردیمیش و  اب  تسا  یعدم  دیدج  بط  هک  يرمع  لوط  هنافسأتم 
ییاهتشایب و عوهت و  تلاح  نوچمه  یضراوع  اب  هدرب و  رـسب  بارطـضا  رد  امئاد  رامیب  هکلب  تسین  ینیریـش  یگدنز  دشاب " حیحـص  رگا 

لیلد نیا  هب  دـشاب  حیحـص  رگا  منکیم  ضرع  هکنیا  تسا . نابیرگ  هب  تسد  رگید  هدـننکتحاران  دراوم  ندـب و  ياهوم  شزیر  فعض و 
دنهاوخ يرتشیب  رمع  لوط  دـننکن  هعجارم  کشزپ  هب  دـنوشن و  دوخ  يرامیب  هجوتم  رگا  نارامیب  هنوگنیا  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا 

یملع  یقطنم و  الماک  ياهشور  اب  یناریا  بط  هکنآ  لاح  تشاد .
55 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 

روآدرد و ضراوع  نودـب  مه  نآ  تسا  يرامیب  فقوت  دـهد ، ماجنا  دـناوتیم  هک  يراک  لقا  دـح  ددرگ  لمع  نآ  تاروتـسد  هب  هچناـنچ 
صیخـشت ياهشور  هک  ماهدرک  دزـشوگ  ار  هتکن  نیا  هراومه  نارامیب  نیا  نامرد  رد  هبرجت  دیدم  ياهلاس  هب  هیکت  اب  ریقح  هدننکسویأم .

عاونا همه  هک  ضرف  شیپ  نیا  اب  تسا : نیا  مراد  هک  یلالدتـسا  دـنکیم و  رتمیخو  ار  عاضوا  نآ  هباشم  يرادربهنومن و  دـننام  یبرغ  بط 
جالع هکنیا  هب  هجوت  اب  ناطرس  عون  ییاسانـش  دشاب ، هتـشادن  رب  رد  اهشور  نیا  زین  یـضراوع  هنوگچیه  دیدرک و  ییاسانـش  ار  اهناطرس 

رب هوالع  دینکیم و  وربور  گرزب  رـسدرد  کی  اب  ار  رامیب  هکنیا  زج  دراد ؟ ياهدـیاف  هچ  تسین  رـسیم  دـیدج  بط  رد  اهنآ  زا  کیچـیه 
يرمث رامیب  يارب  ییایمیـش  ياهنامرد  زا  کیچیه  ایآ  دینکیم ؟ راب  اهنآ  رب  زین  ار  ینیگنـس  هنیزه  روآباذـع  نامرد  هرود  کی  لیمحت 
دوجو یناریا  بط  رد  یناوتان  زجع و  نیا  اما  درادـن . دوجو  ناطرـس  يارب  ینئمطم  جالع  یبرغ  بط  نارظنبحاص  همه  فارتعا  هب  دراد ؟

رمع لوط  رب  درک و  فقوتم  هنیزه  نیرتمک  اب  ار  اهروموت  دـشر  ناوتیم  اهنت  هن  یناریا  بط  ياـهشور  اـب  هک  تسا  نیا  لـقا  دـح  درادـن .
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هب ار  اهناطرـس  ناوتیم  یناریا  نهک  بط  یملع  يانغ  هب  هجوت  اـب  هکلب  دـشابن  جـنر  درد و  اـب  مأوت  هک  يرمع  لوط  مه  نآ  دوزفا  راـمیب 
راـتفرگ يدـیدش  بعت  جـنر و  رد  ناراـمیب  یناریا  بط  فرگـش  ياـهییاناوت  هب  هجوـت  مدـع  لـیلد  هـب  هنافـسأتم  یلو  درک . ناـمرد  یلک 

هک دـنوشیم  یناسک  هب  لسوتم  دـشابیم  ناشدوخ  روشک  رد  کیدزن و  ناشنامرد  هکیلاحرد  دـنوشیم و  مکاح  بط  ياهیبلطراصحنا 
. دنرادن ناطرس  يارب  ینامرد  هک  دننکیم  فارتعا  تحارص  اب  هراومه 

56 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ینامردهعشا زا  لصاح  زورکن 

زود رگا  دراد . هارمه  هب  یهجوت  لباق  رطخ  ینامردهعـشا  اریز  دریگ  رارق  هجوت  دروم  اماگ  هعـشا  زا  لصاح  يزغم  تاعیاض  دـیاب  اجنیا  رد 
رتشیب ای  هام  ات 24  تّدم 9  رد  یبصع  مردنـس  کی  دراد  لامتحا  دـنک  زواجت  دار )  mGy (6000 رازه زا 60  عاخن  ای  زغم  هب  هعـشا  یلک 

ياهلولس ندش  مکارتم  هقطنم و  رد  يداقعنا  زورکن  هب  رجنم  رما  نیا  دنوشیم و  دودسم  میخض و  هدید  هعشا  تفاب  رد  قورع  دیآ . دیدپ 
زورکن هب  تبسن  زیچان  شنکاو  نوخ  شدرگ  نادقف  هطـساوب  لایگ  ياهلولـس  عمجت  زا  رظنفرـص  ددرگیم . تفاب  رگید  رـصانع  یبصع و 

يزغم هعیاض  هک  یماگنه  دیامنیم . تفرشیپ  یبصع  رصانع  نویسکنوف  مامت  نتفر  تسد  زا  ات  هدوب و  یجیردت  هعیاض  عوقو  دراد . دوجو 
التبم ار  ود  ره  يرتسکاـخ  دیفـس و  هداـم  عاـخن  رد  هعیاـض  دوـش ، همجمج  نورد  راـشف  داـیدزا  مدا و  هب  رجنم  تسا  نـکمم  دـشاب  عیـسو 

. دوشیم ادیپ  یضرع  یتاپولیم  دزاسیم و 
مه زور  ات 15  تدـم 10  رد  دار ) ات 5000   mGy (4000 رازه اـت 50  رازه  يدادرارق 40  زود  اـب  یتـح  زغم  ماـمت  ینامردهعـشا  تارثا 

. دناهدش یلقع  لاوز  راچد  اجیردـت  رتشیب  ای  لاس  کی  ات  هام  دـنچ  هلـصاف  کی  زا  سپ  هک  دـناهدش  هدـید  ددـعتم  نارامیب  تسین . رطخیب 
. تسا هدش  شرازگ  يو  ناراکمه  Caviness و  طسوت هتفرگ  رارق  هعشا  ضرعم  رد  ياهنومیم  زغم  رد  کچوک  رشتنم  تاعیاض 

دیدپ تسا  نکمم  دعب  اهلاس  دنبمه  تفاب  یموکراس  سناسرنژد  تسا  هدید  هعـشا  اهنآ  یبصع  ياههتـشر  اب  زغم  هک  نارامیب  زا  یئزج  رد 
. دیآ
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رس زغم و  ییاسانش 

هراشا

ساـسارب یگمه  ندوـب  مرن  برچ و  نیا  رت و  درـس و  نـیا  تـسا . مرن  برچ و  لاـحنیعرد  تـسا و  هدـش  هدـیرفآ  رت  درـس و  زغم  رهوـگ 
مرگ مه  زغم  رهوگ  رگا  تسا و  مرگ  رایسب  دوریم  الاب  زغم  يوس  هب  بلق  زا  هک  یناور  تسا . هتشاد  رظن  رد  راگدیرفآ  هک  تسا  یتمکح 
ناور اب  بیکرت  رد  دیاب  بلق  هدنورالاب  يراج و  ناور  اذـل  تخادـنایم  راک  زا  ار  زغم  تخیمآیم و  مهرد  بلق  زا  لصاح  يامرگ  اب  دوب ،
ماجنا یبوخ  هب  تالدابت  نیا  مرن  زغم  رد  هک  تساـهشنکاو  شنک و  عاونا  تفاـیرد  رطاـخب  زغم  یمرن  دوش . هدـناشک  لادـتعا  هب  زغم  درس 
. دنوشیم ءاضعا  ریاس  یهار  زغم  زا  ای  دنوریم و  زغم  هب  هک  تسا  یقورع  اهبصع و  اهیپ و  هیذغت  يارب  زغم  ندوب  برچ  دریذپیم .

ياهجازم زا  مادـکره  دـنکیم . داجیا  زغم  يارب  یتالکـشم  شندـشمک  ای  نآ و  دایدزا  تروص  رد  هک  دراد  ياهزادـنا  زغم  يرت  يدرس و 
. دننکیم داجیا  ار  رس  زغم و  هب  صوصخم  ياهيرامیب  رتسب  دنوش  هریچ  زغم  رب  هچنانچ  نوخ  مغلب و  ادوس و  ارفص و  هناگراهچ 

. تسا هدمآ  شیبومک  افش  کیپ  هعومجم  رگید  بتک  رد  نوخ  مغلب و  ادوس و  ارفص و  هناگراهچ  ياهجازم  زا  کیره  هبلغ  تامالع 
زا دیاب  جازم  هبلغ  نیا  تسا ، يرورـض  هدـش  ضراع  زغم  رـس و  رب  هک  یعیبط  ریغ  بلاغ  جازم  تخانـش  کشزپ ، يارب  ینامرد  ره  يادـتبا 
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زین يرت  یکشخ و  نازیم  ظاحل 
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ای ادوس  هچ  مغلب و  ای  ارفـص  هچ  رامیب  جازم  لاح  تسا ، یباوخیب  هیام  زغم  رد  یعیبط  دـح  زا  جراخ  یکـشخ  هراومه  ـالثم  دوش . هبـساحم 
زغم و ياهيرامیب  ییاسانـش  هب  رداق  يزورما  لئاسو  زا  کـیچیه  مینک  ضرف  رگا  ددرگ . صخـشم  دـیاب  یکـشخ  هبلغ  نازیم  دـشاب  نوخ 
. دـنکیم ادـیوه  ار  روموت  يرامیب و  عون  تروص  رهاظ  ياهتمالع  دـشابن  " تسا ، باتک  نیا  یلـصا  ثحب  هک  اهروموت " صوصخب  رس ،

شزیر نودب  ومن و  لاح  رد  لاحرس و  ملاس و  الماک  شرس  ياهوم  دشاب و  هدش  يزغم  کلهم  ياهروموت  راچد  یسک  تسا  نکمم  رتمک 
دننام شاهمجمج  رهاوظ  همه  هک  دیاهدید  ایآ  هدش  يزغم  روموت  راچد  یـسک  رگا  دشاب . هدرک  ظفح  ار  دوخ  يداژن  یعیبط  گنر  هدوب و 

مینک و یـسررب  دـیاب  سپ  تسا . دـیعب  نیا  هتبلا  دـشاب ؟ هدـشن  ناصقن  راچد  شاهظفاح  ساوح و  شوه و  گـنر و  مشچ ، تسوپ ، اـهوم ،
دنور رد  میناوتب  ات  میـشاب  هتـشاد  میناوتیم  ییاهدروآتسد  هچ  یناریا  یـسانش  جازم  لوصا  رب  هیکت  اب  زغم  رـس و  رهاظ  تامالع  زا  مینیبب 

ساسحا دایز  رـس  رد  ینیگنـس  رگا  میهد . تاجن  کلهم  زواجتم و  روموت  هدـغ و  رـش  زا  ار  رامیب  میریگب و  کمک  اهنآ  زا  رامیب  ناـمرد 
ساسحا اـی  دـشاب و  هدرک  ذوفن  يدرز  مشچ  يدیفـس  رد  دـنزب و  يدرز  هب  تسوپ  تاـماسم  زا  هحـشرتم  ياـهیبرچ  تاحـشرت و  دوشن و 

دوخ ارفـص  تسارفـص . اـب  هبلغ  اـعطق  مینک  ساـسحا  رـس  تسوپ  رد  ییاـمرگ  مینیبـب و  مینک و  كاردا  ار  قورع  شپت  شزگ و  شزوس و 
ساسحا دـشاب  نآ  رانک  رد  مه  یکـشخ  رگا  لاح  دـنکیم  حرطم  ار  ارفـص  رگید  تامالع  اب  هارمه  رـس  رد  یکبـس  دوجو  تسا و  کبس 

. دوشیم ساسحا  رس  رد  رتشیب  یکبس 
يدیفس يانهپ  دشاب  رتشیب  نازیم  ره  هب  مشچ و  ياههشوگ  رد  یمک  تسا ، مک  رگا  يدرز  دوشیم ، نایامن  مشچ  يدیفـس  رد  درز  گنر 

، یغرممخت هدرز  درز  نابز ، يور  يدرز  دراد ، عاونا  يدرز  دوشیم . هدـید  تروص  یّلک  يامن  رد  گنردرز  ياهیاـس  دریگیم . رب  رد  ار 
هب  هک  یناسک  يدرز  دننام  فافش  ییالط  درز  یهاک ، درز 
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هک یبرـس  يدیفـس  ای  مغلب و  تاـم و  يدیفـس  اـب  هدـش  بیکرت  هارمه و  درز  ياهرت ،)  ) یئاندـنگ درز  دنتـسه ، ـالتبم  نوخ ) دـنق   ) تباـید

يدیفـس ییوـگ  تسا و  مغلب  دیفـس  گـنر  اـب  مأوـت  هک  يدرز  دـنراچد و  نآ  هب  رتکاـبوکیله )  ) هدـعم تنوـفع  بورکیم و  هـب  ناـیالتبم 
. دوشیم هدید  نابز  يانهپ  رد  دنراچد ، نآ  هب  انوز  هب  نایالتبم  هکنانچنآ  دشابیم ، بیکرت  لاح  رد  درز  گنر  اب  هک  تسا  يدـننامریش 

نایامن ار  لاحط  يراتفرگ  تسار  فرط  دـهدیم و  ناشن  ار  دـبک  يراتفرگ  تسا  نابز  پچ  فرط  رد  رتشیب  ناـبز  يداـع  ریغ  گـنر  رگا 
نابز اب  دادتما  رد  رس  فرط  نامه  رد  روموت  هک  تسا  لمتحم  دشاب  رتشیب  نابز  فرط  ره  رد  نآ  یگدرشف  نابز و  راب  ینیگنـس  دزاسیم .

نآ تاحـشرت  روموت و  تفاب  رد  بلاغ  جوسن  رد  تسا و  هتفرگ  ياج  زغم  رد  ارفـص  هبلغ  اب  يزغم  روموت  تلاح  نیا  رد  تسا . هتفرگ  رارق 
رـس رد  هژیوب  ندـب  ترارح  دـنزیم ، هدزباتـش  دـنت و  ارفـص  يالیتسا  اب  ریگرد  يزغم و  روموت  هب  ـالتبم  راـمیب  ضبن  تسا . هدراذـگ  ریثأـت 

تسا کشخ  ینیب  تسا و  صخشم  اهاپ  رد  نتفر  هار  ماگنه  رس و  رد  لداعت  مدع  یلو  دنکیمن  رـس  رد  ینیگنـس  ساسحا  رامیب  تسالاب .
تافاضا و جورخ  دوش ، بلاغ  رس  رب  یکشخ  رگا  دوشیم . کشخ  كزان و  هدش و  کنت  رـس  ياهوم  دنزیم و  یکـشخ  هب  مه  تسوپ  و 
زا ار  نآ  دنکیم و  کشخ  ار  اهروموت  تاحشرت  راثآ  یکـشخ  نیا  دوب ، دهاوخن  رـس  رد  ینیگنـس  ساسحا  دوشیم و  فقوتم  تاحـشرت 

هبلغ زا  یـشان  شچیپ  راچد  کشخ و  زین  اهوم  دوشیم ، کشخ  رـس  تسوپ  دنکیم . عمج  يرادقم  ار  دوخ  روموت  درادیم و  زاب  تیلاعف 
. دوشیم یکشخ 

دنزب ترچ  بترم  دوش و  دایز  باوخ  هب  لیم  دنزب و  یبرس  هب  رامیب  گنر  ددرگ و  نیگنس  رس  دوش و  دایز  یلاحیب  یلبنت و  ساسحا  رگا 
. دشابیم مغلب  یگریچ  رب  لیلد  دوش  دایز  یشومارف  و 
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ادوس هبلغ  رب  لیلد  هدشن  یلوتسم  وا  رب  باوخ  یلو  هتشگ  راکـشآ  شیاهراک  رد  يراکـشومارف  دهد و  ناشن  نوخیب  شتروص  رامیب  رگا 
. تسا

نیا رد  تسا . نوخ  هبلغ  رب  لیلد  دـنک ، داب  ندـب  رگید  ياهگر  مروتم و  مشچ  ياهگریوم  هدـش و  زمرق  اهمشچ  تروص و  گـنر  رگا 
هچنانچ دهدیم  شرازآ  رگا  دردرس  دوشیم . یگتفرگرگ  راچد  حالطصاب  دنکیم ، قرع  رامیب  هدش و  دایز  تروص  رس و  يامرگ  تلاح 

. تسا روآيور  بت  ـالامتحا  دوـشیم و  غاد  ندـب  تـسا . زغم  رد  مرگ  هداـم  یمرگ و  هـبلغ  رب  يرگید  لـیلد  مـهنآ  دـشاب  هارمه  شپت  اـب 
ای هدرک  هبلغ  زغم  رب  یمرگ  هک  تفایرد  ناوتیم  تسد  اب  سمل  رد  دشاب ؟ دناوتیم  یمرگ  زا  ریغ  يزیچ  ایآ  رـس  تسوپ  شزگ  شزوس و 

درادن ندرک  تکرح  لاح  رامیب  هدرک  هبلغ  يدرس  رگا  دوشیم . راکشآ  تبوطر  راثآ  تروص  رس و  تسوپ  رد  زین  دشاب  بوطرم  رگا  هن !
نیا رد  هدـش  يدرـس  هبلغ  راچد  رگید  ياهمادـنا  اب  تکراشم  رد  ای  ییاهنت  هب  زغم  هچنانچ  دـنکیم . لوکوم  دـعب  هب  ار  يراک  ره  ماجنا  و 

. ددرگ هتخانش  هدننکتکراشم  مادنا  دیاب  تروص 
هبلغ رد  اّما  درادن . ار  ندـش  دـنلب  اج  زا  یتح  تکرح و  ناوت  رامیب  یّلک  روطب  درـس  طلخ  هبلغ  رد  هک  تسا  نینچ  یمرگ  هبلغ  اب  سایق  رد 
رگا يدرـس  نیا  دنک  قرع  تسا  نکمم  دوشیم و  هتـسخ  دوز  اّما  دـهدیم  ناشن  دوخ  زا  ار  شوجوبنج  يرارقیب و  تلاح  رامیب  یمرگ 

زا یمرگ  يدرس و  اب  سایق  رد  زغم  تالاح  یگنوگچ  دشابیم . رایسب  شماهوا  تسا و  لایخ  رکف و  شهارمه  دشاب ، يوادوس  شراتخاس 
هدش رتکچوک  مشچ  دنهدیم ، ناشن  ار  زغم  تالاح  راثآ و  زغم  همودخم  کیدزن و  ياهمادنا  ادتبا  دیآیم . تسدب  اهمادـنا  ریاس  یـسررب 

کلپ هدش و  رتکچوک  اسب  هچ  دراد ، میقتسم  طابترا  زغم  هدزروموت  هدیدبیسآ و  تمـسق  اب  هک  یمـشچ  دنکیم . هبلغ  نآ  رد  یکـشخ  و 
ناشن ار  تسا  ریگرد  روموت  اب  هک  زغم  زا  تمـسق  نآ  لقاال  ای  زغم و  یمرگ  زا  یتلاح  دـیایب  کشا  نآ  زا  رگا  دوشیم . زاب  یتخـسب  مشچ 

رد زغم  فلتخم  ياهشخب  رد  درد  رگا  دهدیم .
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هدز مهرب  بترم  اـهکلپ  دردرـس  ياـهتلاح  رد  رگا  تسا . ازداـب  رـس  رد  دوـجوم  یطلخ  هداـم  ینعی  دوـشیم ، اـجباج  تسا و  تـکرح 
رد یگناوید و  نونج و  تالاح  عورش  رایسب و  یمرگ  دیدش و  باهتلا  تمالع  هدش  زمرق  مشچ  فارطا  گنر  ای  غاد و  تروص  دوشیم و 

. تسایلوخیلام ساوسو و  داجیا  رب  لیلد  دوش  هتخود  ییاج  هب  تباث  اهتدـم  شهاگن  هدـش و  هریخ  ياهطقن  هب  رگا  تسا . لقع  ندـش  مه 
تلاح زا  اهکلپ  مشچ و  ياهتمالع  یمامت  تسا ، مرگ  هدام  زا  مشچ  فارطا  قورع  اهدـنوآ و  ندـش  رپ  مرو و  تمالع  مشچ  ندـمآرب 

. تسا رامیب  گرم  لامتحا  زا  ناشن  دوش  هدیشک  مشچ  يور  یکزان  هدرپ  رگا  ماجنارس  دهدیم . ربخ  زغم 

نابز

. تسوربور نآ  اب  يزغم  روموت  هب  التبم  رامیب  هک  تسا  سغرثیل  يرامیب  تمالع  دشاب  دیفس  نابز  گنر 
ددرگ و هریچ  نابز  گنر  رب  يدرز  رگا  تسا و  سطینارق  يرامیب  تمالع  دـیارگ  یهایـس  هب  يدـنچ  زا  سپ  دـشاب و  درز  ادـتبا  نابز  رگا 

ربخ دبک  شراوگ و  هاگتـسد  هدعم و  تالاح  زا  رتشیب  نابز  گنر  تسا . عرـص  يرامیب  تمالع  دنیآرد ، زبس  گنر  هب  نابز  ریز  ياهگر 
سایق رد  عومجم  رد  تسا . زغم  تالاوحا  رب  لیلد  نابز  گنر  درادن . دوجو  يراومهان  لکـشم و  چیه  اههاگتـسد  نیا  رد  رگا  اّما  دهدیم 

. دهدیم یهاوگ  زغم  تالاح  زا  رتشیب  مشچ  مشچ ، تالاح  نابز و  گنر 

هراسخر

زغم رد  یکبآ  داوم  نوخ و  هبلغ  رب  لـیلد  هرهچ  ناـجیه  یگتخورفارب و  تسا و  نوخ  هبلغ  رب  لـیلد  خرـس  قاـچ و  تشوـگرپ و  هراـسخر 
یهایس  هب  لیام  درز  گنر  هب  هدرمژپ و  رغال و  تسارفص ، هبلغ  رب  لیلد  تروص  ندوب  گنردرز  رغال و  نینچمه  تسا ،
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میهد تبـسن  زغم  همجمج  لخاد  يرامیب  هب  میناوتیم  یتروص  رد  ار  تامالع  نیا  تسا . زغم  يوادوس  کشخ  جازم  ادوس و  هبلغ  رب  لیلد 
ظاحل زا  رامیب  هچنانچ  دشاب . هدوب  لبق  زا  رامیب  رد  یثرا  یتاذ و  تروصب  مئالع  نیا  زا  یخرب  دـیاش  دـشاب . هدوبن  يرامیب  قلخ  زا  لبق  هک 

رد مکمک  هدش و  قلخ  زغم  رد  يروموت  هک  هدش  صخشم  زورما  یکشزپ  هتفرـشیپ  لئاسو  اب  اهنت  تسا و  یهت  اهتمالع  نیا  همه  شیامن 
ار دوخ  راک  یبوخب  هدوب و  مارم  رب  زغم  هعفاد  همـضاه و  هبذاج و  يورین  دراد و  زغم  يدـنمورین  زا  ناشن  تلاح  نیا  رد  تسا ، دـشر  لاـح 
هلکآ و تیـصاخ  ياراد  روموت  دـض  ياهوراد  اب  تعرـسب  کشزپ  ات  دوشیم  ثعاب  دـیدج  یکـشزپ  شناد  دروآهر  نیا  دـنهدیم . ماجنا 

هدمآ تسدب  یناریا  بط  نادنمشناد  هبرجت  زا  زارد  نایلاس  یط  هک  سوریو  دض  بورکیم و  دض  ادزدنگ و  ففجم و  هّللحم و  همـضاه و 
. دناکشخب ار  نآ  ثیبخ  هشیر  هدرک و  مدهنم  ار  روموت  ینامز  كدنا  رد  هدش و  راکب  تسد 

: دنراد کیدزن  تکراشم  زغم  اب  هک  یمادنا  یسررب  زا  زغم  تالاح  ییاسانش 

زغم زا  تسا  نکمم  رگید  يوس  زا  دشاب . هدیسر  زغم  هب  یبیسآ  اهنآ  يرامیب  زا  دنـشاب و  هدش  لکـشم  راچد  اهمادنا  نیا  تسا  نکمم  هاگ 
. دسرب اهمادنا  نیا  هب  یبیسآ 

. درک دهاوخ  نیعم  ار  زغم  يراتفرگ  یگنوگچ  هتشاد و  مات  یترورض  زغم  اب  هدننکتکراشم  ياهمادنا  یسررب 
رد ار  هدـعم  لاح  شهوژپ ، نیلّوا  تسا . هدـعم  دراد  رمتـسم  يّدـج و  تکراشم  زغم  اب  تایح  یگدـنز و  راـک  رد  هک  ییاهمادـنا  زا  یکی 

یجیگ و ینیگنس ، دننام  رگید  ياهیتحاران  ای  درد و  داجیا  یگنـسرگ  تلاح  رد  يرپ و  تلاح  رد  هدعم  داد . دهاوخ  ناشن  زغم  اب  طابترا 
طابترا نیا  دنکیم . یباوخمک  ینعی  نآ  سکع  ای  دایز و  باوخ  ای  شزوس و 

63 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 
بط رد  هدـعم  هب  طوبرم  ياهتبرـش  صرق و  اب  امئاد  نامرد  ریـسم  رد  راـمیب  هتفاـی و  همادا  اـهلاس  دـیاش  رگید  ضراوع  درد و  اـب  هارمه 
يارب یج  ما . موینیمولآ  ياهتبرـش  نیدـیتینیار و  اهکیتویبیتنآ و  ریظن  ییاـهوراد  اهنکـسم و  عاونا  ـالثم  دوشیم . مارآ  اـتقوم  دـیدج 

. دنبای یهاگآ  زغم  رب  دراو  بیـسآ  هب  عقومب  دنناوتیمن  هدومن و  تلفغ  داجیا  رامیب  کشزپ و  يارب  نامرد  موادت  نیا  هدش و  زیوجت  رامیب 
راکـشآ تسا  فرط  نامه  رد  لاـحط  هک  همجمج  پچ  فرط  رد  شراـثآ  دـشاب  هدرک  شبنج  هب  عورـش  زرپس )  ) لاـحط زا  یتحاراـن  رگا 

رد يرامیب  ّتلع  یـسررب  دهدیم . ناشن  دوخ  زا  يراثآ  همجمج  تسار  فرط  دـشاب  هتفرگ  أشنم  دـبک  زا  یتحاران  رگا  سکعرب  دوشیم .
هک دهد  تسد  هدعم  هب  غارفتـسا  عوهت و  تلاح  رـس ، رد  دـیدش  درد  رثا  رد  الثم  تسا  نکمم  دـشابیمن ، نکمم  یگداس  هب  اهتلاح  نیا 

تیارـس هدعم  هب  يرامیب  هدعم ، اب  زغم  يراکمه  لیلد  هب  سپـس  هدوب و  زغم  رد  ادتبا  يرامیب  لماع  دیاش  تسا . هدوب  دـیدش  درد  نآ  تلع 
زورب يارب  لبق  زا  ار  هنیمز  ای  هدومن و  تیارـس  زغم  هب  جـیردتب  هدرک و  يراکبارخ  هب  عورـش  هدـعم  رد  اهلاس  يرامیب  دـنکن  دـشاب . هدرک 

سابلاک سیسوس و  دننام  یبولطمان  ياههیذغا  فرصم  هب  امئاد  هک  یصخش  تالاح  هب  دینک  هجوت  لاثم  ناونعب  تسا . هدرک  هدامآ  روموت 
فرـصمرپ هنافـسأتم  ياذـغ  نیا  مضه  رد  هدـعم  دـشاب . هدـش  زغم  رد  روموت  قلخ  ثعاـب  بساـنمان  ياذـغ  نیا  دـنکن  دزرویم ، ترداـبم 

عاونا ای  سوریو و  دناوتیم  هک  هبیرغ  لماع  نیا  اذل  دربب ، نیب  زا  ای  دـنک و  مضه  ار  نآ  هتـسناوتن  هتفرگ و  ار  يرامیب  هبیرغ  لماع  يزورما 
سیسوس و عاونا  زا  یخرب  فرصم  رد  ناکما  نیا  هک  دسرب  زغم  هب  فنل  نوخ و  هار  زا  دشاب ، رگید  ياههتخانشان  کلهم و  ياهبورکیم 

روموت راچد  هک  یصخش  دروم  رد  ندنل  رد  ناطرس  صـصختم  ناکـشزپ  زا  یخرب  رظنراهظا  تسا . هدیـسر  تابثا  هب  ام  هبرجت  رد  سابلاک 
نکمم رتمک  روشک  نآ  رد  هکنیا  وگ  تسا ، هدوب  سابلاک  سیـسوس و  موادم  فرـصم  زا  يرامیب  ّتلع  هک  دوب  نیا  هدـش  زغم  رد  میخدـب 

سیسوس و تخاس  يارب  زاین  دروم  تشوگ  تسا 
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هک رّـضم  ياذغ  نیا  ناگدننکدیلوت  زا  یخرب  هنافـسأتم  دـشاب . هدـش  هیهت  رغال  فیحن و  رامیب و  ياههلاسوگ  اهواگ و  راتـشک  زا  سابلاک 
فرـصم رد  ار  يزغم  ياهروموت  شیازفا  هنیمز  دنراد  رامیب  ای  نسم و  ریپ و  ياهواگ  دـیرخ  رد  یعـس  رتشیب  دـمآرد  یئوجهفرـص و  يارب 

. دنروآیم دوجوب  ناگدننک 
. تسا موادم  روطب  رادزاگ  ياههباشون  فرصم  کلهم  یفنم و  رثا  رگید  لاثم 

دارفا نیا  زا  یخرب  یتح  دناهتـشاد . رمتـسم  روطب  رادزاگ  ياههباشون  فرـصم  هب  تداع  يرم  ای  هدـعم  ناطرـس  هب  نایالتبم  ماهدـید  اـهراب 
موتکر و هدور و  هدعم و  يرم و  رد  روموت  ناطرـس و  راچد  دناهدرک و  لوانت  رادزاگ  هباشون  اب  هارمه  ار  دوخ  هناحبـص  زور  ره  عاطقناالب 

فرـصم اب  یمیقتـسم  هطبار  دزاسیم ، راتفرگ  ار  هدـعم  رگید  ياـهشخب  جـیردت  هب  هک  هدـعم  هناـهد  ناطرـس  صوصخب  دـناهدش . دـعقم 
قاقش ریـساوب و  و  نوخ ) دنق   ) تباید شرتسگ  هب  ور  يرامیب  داجیا  رد  رثؤم  لماوع  زا  یکی  هنافـسأتم  اههباشون  دراد . رادزاگ  ياههباشون 
راهچ رد  اههویم  ماسقا  عاونا و  هک  اـم  روشک  دـننام  يروشک  رد  تسا  بجعت  ياـج  نم  يارب  منزب : اـجنیا  رد  يزیرگ  دـشابیم . زین  دـعقم 
ریجنا اراخبولآ و  ولآدرز و  هدشکشخ و  يوله  دننام  یعیبط  تالوصحم  یعیبط و  ياههویمبآ  ياجب  دیاب  ارچ  تسا  دوجوم  لاس  لصف 

اهینار و اهسیدناس و  هدـش و  يدنبهتـسب  ياههویمبآ  تسا ، هدوب  نایناریا  تالقنت  زا  یکی  بآ  رد  هدـش  سیخ  تروص  هب  هک  کشخ 
رد هدعم  تالاح  هب  میرذـگب  دوشب ؟ اهناوج  صوصخب  مدرم  فرـصم  هزور  ره  تداع  یعونـصم  ياههویمبآ  هویم و  ياهورـسنک  عاونا 

: مزادرپب زغم  ياهيرامیب  اب  طابترا 
رارق هجوت  دروم  تقدب  هدعم  تیعـضو  دـیاب  هراومه  نآ  رد  هدـغ  روموت و  دوجو  تارثا  زغم و  تیعـضو  زا  رتقیقد  رتهب و  صیخـشت  يارب 

، زغم رد  ینیگنس  یگتفرگ و  یتحاران و  ساسحا  نآ  اب  يزاوم  هارمه و  هنیـس و  بلق و  ناقفخ  شپت و  اهتـشا و  یمک  عوهت ، تلاح  دریگ .
یگنسرگ  رد  دهدیم . ناشن  یبوخب  زغم  يرامیب  اب  ار  هدعم  تکراشم 
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. تسا زغم  يرامیب  رد  هدعم  تکراشم  هدنهدناشن  زغم  ندمآ  دردب  ارفص و  هدنزگ  یخلت  هدعم 

نامگیب تفای  شیازفا  ای  داجیا و  زغم  رد  درد  لاح  نامه  رد  دیدرگ و  هدعم  ضراع  خفن  دش و  داجیا  هدـعم  رد  درد  دوب و  رپ  هدـعم  رگا 
رد دوشیم و  هدیشک  هناش  ود  ره  نایم  هب  عورش و  هنیـس  غانج  زا  درد  یتقو  دراد . تکراشم  يزغم  روموت  کیرحت  زغم و  تلاح  رد  هدعم 

تفرگ و هدـیدان  ناوتیمن  ار  زغم  يرامیب  رد  هدـعم  تکراشم  دومن ، ساسحا  رـس  رد  يرتشیب  درد  يزغم  روموت  هب  التبم  رامیب  لاح  نامه 
رد دنکیم و  تکرح  الاب  تمـس  هب  هدعم  زا  نوگانوگ  یعیبط  ریغ  ياهراخب  هدعم  رد  اذـغ  مضه  ماگنه  درک . کش  نآ  هب  دـیاب  لقا  دـح 

حاورا تکرح  فارطا و  هب  بلق  زا  یناویح  حاورا  تکرح  نییاـپ و  هب  زغم  زا  یناـسفن  حاورا  تکرح  صوـصخب  نوـخ و  فـنل و  تکرح 
اههدند شش و  هنیس و  ظفاحم  ياههدرپ  هنیس و  هب  هدعم  زا  اهراخب  نیا  روبع  دنکیم . داجیا  لالتخا  ناسرنوخ  ياهدنوآ  هب  دبک  زا  یعیبط 

ریغ تاحشرت  هب  ار  زغم  ياهروموت  دنیبب و  بیـسآ  اهراخب  نیا  روبع  زا  زغم  دنک و  داجیا  زغم  هب  ندیـسر  هار  رد  ییاهدادسنا  تسا  نکمم 
رتمکحتـسم ار  دوخ  ياج  دـهن و  ینوزف  هبور  اهراخب  نیا  تارثا  زا  هتفرگرب  روموت  تاـکیرحت  دـیاش  تلاـح  نیا  رد  دزاـس . راداو  يداـع 

رتشیب رس  زا  ياهیحان  رد  درد  نآ ، تاحشرت  هنماد  روموت و  ورملق  هرتسگ  هب  هتـسب  و  دنک . يزادنا  تسد  رتشیب  شیوخ  فارطا  هب  هدومن و 
. دراد ار  هدغ  روموت و  دوجو  رثا  رد  زغم  تالاح  زا  تیاکح  اهدرد  نیا  هک  دهد  ناشن  ار  دوخ  رگید  ياهاج  زا 

ییوگنایذـه هب  راداو  ار  رامیب  هک  تسا  يدـح  هب  هاگ  دوشیم  داـجیا  يزغم  روموت  هب  ناـیالتبم  همجمج  رد  هک  يّدـح  زا  شیب  ياـمرگ 
یّلک هب  تسا  نکمم  ار  زغم  عاضوا  زغم  رد  دـیدش  ناقفخ  شپت و  ساسحا  دـهدیم ، ناـشن  دوخ  زا  يداـع  ریغ  تاـکرح  راـمیب  دـنکیم .

بصع  عطق  رامیب و  گرم  هب  رجنم  یتح  دناشکب و  جنشت  هب  ار  رامیب  دنز و  مهرب 
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روتسد زغم  یمرگ  اب  هلباقم  يارب  دوش و  هابتشا  راچد  کشزپ  دیاش  تلاح  ره  رد  دنک . ادیپ  نوریب  هب  یهار  امرگ  هکنآ  رگم  ددرگ  یـسفن 
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دشاب نکاس  درس  جازم  ياراد  دوشیم  هتفرگ  رظن  رد  رامیب  يارب  هک  يدرس  ياهاذغ  رگا  تروص  نیا  رد  دهدب . ار  درس  ياهاذغ  فرصم 
. دروآیم رابب  رامیب  يارب  میظع  يرطخ  دنارن  نوریب  هب  ور  ار  اهطلخ  و 

هب همجمج  رد  هدش  سبح  يامرگ  هدرک و  رتمیخض  رتشیب و  ار  همجمج  يالاب  رد  دوجوم  یمغلب  ربا  لاّیس  ریغ  نکاس  يدرـس  نیا  هک  ارچ 
دننام لایس  ریغ  درـس  ياذغ  لاثم  يارب  دوش . رامیب  گرم  هب  رجنم  تسا  نکمم  هدروآ و  راشف  نآ  قورع  باصعا و  زغم و  تفاب  هب  تّدش 
دننام هدـش  ورـسنک  ياهتشوگ  دـیدق و  دـننام  هدـش  کـشخ  ياـهتشوگ  هدرکخرـس و  ياهاذـغ  یهاـم و  واـگ و  هلاـسوگ و  تشوگ 

ناکما تسا  هدرک  رـس  همیـسآ  ناشیرپ و  ار  رامیب  هتفای و  شیازفا  همجمج  لخاد  راـشف  هک  رـس  ینارحب  تـالاح  رد  ساـبلاک  سیـسوس و 
رد درادن ، دوجو  نآ  زا  دعب  يرادیب  هک  نیگنـس  باوخ  جنـشت و  دوشب . دـیابن  هچنآ  دوشیم  هدومن و  نکمم  ریغ  ار  مرگ  ياهزاگ  جورخ 

هدش و فنل  نوخ و  تاکرح  ندش  دـنک  ثعاب  زغم  هدزامرگ  قورع  رد  اهاذـغ  نیا  يدرـس  دروآ . دـهاوخ  رد  ياپ  زا  ار  رامیب  تلاح  نیا 
رامیب هک  ینارحب  تلاح  نیا  رد  اذغ  نیرتکلهم  دـیاش  دـهدیم . رارق  راشف  تحت  ار  زغم  ياهدـنوآ  اهگریوم و  اهتفاب و  شیپ  زا  شیب 

ریغ ياذـغ  ندروخ  تسا ، الیتسا  لاح  رد  یگنم  جـیگ و  باوخ  هدـش و  یگفالک  جنـشت و  همجمج و  لخاد  ياـضف  دـیدش  راـشف  راـچد 
فنل و نوخ و  شدرگ  یعیبط  تاکرح  هکنآ  لیلدب  تلاح  نیا  رد  درس  تالهسم  تانیلم و  فرـصم  هکنآ  لاح  دشاب . یهام  دننام  یلایس 
درادرب و نایم  زا  ار  همجمج  لخاد  راشف  تقوم  يّدـج و  تارطخ  دـناوتیم  دـماجنایم ، اهزاگ  نیا  جورخ  هب  هدیـشخب و  دوبهب  ار  اهزاگ 
ار مزال  لادتعا  دیامن و  کمک  اهزاگ  ندش  فیطل  فنل و  نوخ و  ندش  قیقر  هب  دیاب  تلاح  نیا  رد  اهاذغ  دناهرب . رطخ  زا  اتقوم  ار  رامیب 

هک  زغم  رد  هدش  هتخیر  دئاز  داوم  اهزاگ و  جورخ  نوخ و  شدرگ  تکرح  هب 
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دوش و عقاو  دیفم  رثؤم و  رایـسب  دناوتیم  ینامردولاز  تماجح و  ینارحب  تلاح  نیا  رد  دـشخبب . تسا ، زغم  رد  اذـغ  صقان  مضه  لصاح 
راردا و عوفدم و  جورخ  تسا و  يّدج  نارحب  نیا  رد  اههدور  هدعم و  تالاح  نیاربانب  دیامن . حرف  یکبس و  ساسحا  رامیب  لادتعا  نیا  رد 
هب ار  خاّفن  رـضم و  طالخا  دوش و  عقاو  دـیفم  دـناوتیم  همجمج  نورد  راشف  شهاـک  تهج  رد  یعفد  ياهمادـنا  يوس  هب  مکـش  زا  اـهداب 

ياـهوراد ندرب  راـکب  دـشخب . ییاـناوت  هدـش  ناوتاـن  هـک  ار  زغم  هدـننکعفد  يورین  دـشخب و  تاـجن  هرـصاحم  زا  ار  زغم  هدیـشک و  نیئاـپ 
کمک نآ  تاحـشرت  عفد  همجمج و  لخاد  راشف  شهاک  رد  دـناوتیم  نیلم  ياهشخب  يدرـس  بساـنم و  تالهـسم  راـنک  رد  روآهسطع 
تـسه اهنآ  رد  رگا  يدادـسنا  دـشاب و  زابرـس  تسوپ  ینیب و  دـننام  زغم  یجورخ  ياـههار  هراومه  دـیاب  هک  دـینک  هجوت  دـیامنب . یناـیاش 
يدنک دناوتیم  اهشور  ریاس  رانک  رد  هک  تساهولاز  ناهد  قازب  تشاد ، دهاوخ  ینآ  ریثأت  هک  شور  نیرترثؤم  اجنیا  رد  ددرگ . فرطرب 

همجمج زا  جراخ  هب  شیوخ  شین  ياج  زا  ار  تـالوضف  هدرک و  رتقیقر  ار  نوخ  دـنک و  فرطرب  زغم  ياـهگریوم  رد  ار  نوخ  تاـکرح 
دیدش و ردـخم  ياهوراد  ندرب  راکب  ایآ  دـید  دـیاب  دوش  هدیـشک  جنـشت  هب  تسا  نکمم  رامیب  هک  ینارحب  تالاح  نیا  رد  دـنک . تیادـه 

؟ رضم ای  تسا  دیفم  دربیم  نایم  زا  ار  نآ  ناجیه  دنکیم و  مارآ  ار  جنشت  هکنآ  لاثما  ماپزاید و  دننام  هدننکمارآ 
لیلد هب  جنـشت  رگم  دـشابن ، راک  رد  هدـغ  روموت و  ياپ  هک  تسا  دـیفم  ینامز  نآ  لاثما  ماپزاید و  دـننام  ییاهوراد  ندرب  راکب  نم  رظن  هب 
دیدش هچ  فیفخ و  هچ  جنـشت  هتفرگ و  رارق  ینارحب  تلاح  کی  رد  رامیب  هک  یماگنه  هتبلا  دشاب . هدمآ  دوجوب  عرـص  دننام  ییاهيرامیب 

هک دشاب  یـسفنت  بصع  عطق  زورب  هناشن  دناوتیم  دوشیم  فیعـض  تدـش  هب  هاگ  هدـش و  بترمان  ضبن  لاح  نامه  رد  هدـش و  روآيور 
مزال  یسفنت  بصع  عطق  زا  يریگولج  يارب  شالت  عون  ره  تلاح  نیا  رد  دناشکیم  گرم  ماک  هب  ار  رامیب 
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. تسا یتاـیح  مزـال و  راـمیب  نتفر  باوخ  زا  يریگوـلج  یـسفنت و  بصع  کـیرحت  زغم و  حاورا  هدـننکتیوقت  مومـش  زا  هدافتـسا  تسا .

نوخ نتفرگ  يارب  هلیـسو  نیرتهب  دشاب  ایهم  ولاز  رگا  دنک . يریگولج  رامیب  گرم  زا  اعیرـس  دـیاش  شوگ  تشپ  زا  يریگنوخ  تماجح و 
يارب هدننککمک  نیرتهب  شناهد  قازب  دـشکیم و  نوریب  تعرـس  هب  ار  نوخ  دـنکیم  داجیا  هک  یـشکم  ناهد و  مسیناکم  اب  ولاز  تسا .
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. دورب تسد  زا  رامیب  دشکب و  نوریب  هب  ار  نوخ  ینارحب  طیارش  نآ  رد  دشابن  رداق  رگید  ياهشور  دیاش  تسا . نوخ  ندیشک 
هب دناوتیم  تلاح  نیا  رد  رتهب  هچ  دشاب  سرتسد  رد  نژیسکا  کسام  رگا  دنکیم . داجیا  نوخ  رد  نژیـسکا  يدایز  رادقم  ولاز  ناهد  بآ 

. دنک کمک  رامیب  ناج  تاجن 
رامیب تسا  مزال  اما  تسا  یـسفنت  بصع  عطق  زا  يریگولج  اب  ریاغم  تلاح  نیا  رد  ماپزاید  دـننام  ردـخم  ياـهوراد  ندرب  راـکب  مسیناـکم 

. دومن هدافتسا  نآ  هباشم  ياهوراد  ماپزاید و  زا  دنک  يریگولج  جنشت  زا  دناوتن  قوف  تامادقا  هچنانچ  هتفرگ و  رارق  هژیو  تبقارم  تحت 
زغم يوس  هب  دبک  زا  هدام  ای  دشاب و  هدش  داجیا  طابترا  نیا  شیپ  اهتّدم  زا  دـیاش  دـنراد و  گنتاگنت  طابترا  نآ  اب  دـبک  هک  ییاهروموت 
پچ هرکمین  رد  دردرـس  رگا  دراد و  رارق  دبک  هک  ياهمین  نامه  رد  تسا . رـس  تسار  هرکمین  رد  دردرـس  نآ  تمالع  نیلّوا  هدرک ، چوک 

ره اـب  زغم  لاـحرههب  تسا . یتفاـبنایم  بآ  جوسن و  هار  زا  رتـشیب  چوـک  نیا  تسا  هدرک  چوـک  زغم  يوـس  هب  ياهداـم  لاـحط  زا  تسا  رس 
لماع هک  دیمهف  ناوتیم  نآ  یسررب  زا  هک  دراذگیم  ياج  رب  اهناشن  تامالع و  زا  یعاونا  دراد ، تکراشم  وا  اب  يرامیب  رد  هک  يوضع 

نآ هب  هدرک و  چوک  زغم  هب  هدوب و  هدـننکتکراشم  وضع  رد  ای  هدـناسر و  بیـسآ  هدـننکتکراشم  وضع  هب  هدوب و  زغم  رد  روموت  یلـصا 
. تسا هتخاس  شراتفرگ  هدروآ و  دراو  بیسآ 
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نانز رد  نادهز 

دـساف و ياـهطلخ  دوشیم . راـتفرگ  زغم  هک  تسا  محر  يراـمیب  زا  رتـشیب  تسا و  حرطم  روموت  داـجیا  رد  هدـننکتکراشم  وضع  ناوـنعب 
ثعاب یتدـم  زا  سپ  دـننکیم . شوخ  اج  اجنآ  دـنوریم و  زغم  هب  دننیـشنن  لغب  ریز  اهناتـسپ و  رد  رگا  دـنوریم و  الاب  هب  محر  زا  مومس 

هک تسا  ییاهروموت  داجیا  نآ  نیرتمهم  دنوشیم و  وریغ  همجمج و  رد  لالتخا  بارطضا و  دردرـس و  دننام  فلتخم  ياهیتحاران  داجیا 
. دنروآیم دراو  زغم  رب  ار  تبیصم  الب و 

زغم جازم  ییاسانش 

هراشا

ياج زا  روموت  هچ  تسا . يرورـض  رامیب  زغم  جازم  تخانـش  زغم  ياهروموت  هجلاعم  هوحن  هب  دورو  يارب  روموت  جالع  ياهوراد  میظنت  رد 
نآ زا  ار  جازم  ءوـس  هک  دوـشیم  رداـص  زغم  زا  ییاـهتمالع  تلاـح  نآ  رد  دـشاب ، زغم  دوـخ  زا  اـی  دـشاب و  هدرک  تیارـس  زغم  هب  رگید 

: دومن هجوت  هتکن  دنچ  هب  دیاب  اهجازم  ءوس  ینعم  رتهب  مهف  يارب  تخانش . ناوتیم 
: تسا يرورض  لماع  ود  ناسنا  ندب  رد  يرامیب  قلخ  يارب 

زا لصاح  طلخ  اهجازم و  لدابت  زا  هک  تسا  رظن  دروم  وضع  ناسنا و  ندـب  رب  مکاح  طلخ  زا  تراـبع  هک  يراـمیب  هنیمز  اـی  رتسب  یکی  ( 1
تـسا نکمم  دوشیم . هریچ  اهفنل  اهدـنوآ و  اهتفاب و  قورع ، یمامت  رد  ندـب  رب  داجیا و  بلاغ  جازم  اب  لدابت  رد  ندـب  رد  اذـغ  مضه 

هتشاد توافت  ندب  مامت  رب  بلاغ  یلک  طلخ  نآ  اب  هک  دوش  بلاغ  هدید  بیـسآ  وضع  رب  یـصاخ  طلخ  ندب ، لک  رب  مکاح  طلخ  رب  هوالع 
. دشاب

هناگیب  یطلخ  ریغ  لماع  ( 2
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وـضع یطابترا  ياههار  قورع و  رد  هک  تسا  هتخانـشان  یبوسر  داوم  زا  يدادسنا  ای  هدغ و  روموت و  ای  بورکیم و  سوریو و  ای  لماع  نیا 
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هلمج زا  زین  لاصتا  قرفت  ياـهيرامیب  دـیامن . داـجیا  لـالتخا  هطوبرم  وضع  یعیبط  متـسیس  رد  دوخ  درکلمع  اـب  هدـش و  دراو  هدزبیـسآ 
. تسا جراخ  باتک  نیا  ثحب  زا  هک  دنشابیم  حرطم  ییازيرامیب  مود  لماع  ینعی  رتسب  ریغ  لماع  ناونع  هب  هک  دنتسه  ازيرامیب  لماوع 

ناوارف تیمها  زئاح  کشزپ  يارب  لـماع  ود  نیا  هب  هجوت  تسا . رگیدـکی  موزلم  مزـال و  يراـمیب  قلخ  يارب  ندـب  رد  لـماع  ود  نیا  عمج 
یسررب دروم  جازم  ءوس  ناونع  تحت  يرامیب  رتسب  دشابیمن . ریذپناکما  یتسردب  لماع  ود  نیا  تخانش  نودب  وراد  زیوجت  هک  ارچ  تسا 
نونکات میـسانشب . ار  زغم  جازم  ءوس  ياهتمالع  هک  درادیم  نآ  رب  ار  ام  تسا  يزغم  ياهروموت  يراـمیب  هک  یلعف  ثحبم  دریگیم . رارق 

نآ رد  مدرک و  یسررب  یسانشناطرس  ملع  ریهـش  نادنمـشناد  تاقیقحت  هب  دانتـسا  اب  ار  نآ  درکلمع  زغم و  رد  ازيرامیب  ياهروموت  عاونا 
نوناق باتک  زا  امیقتـسم  هک  دـیئامرف  هجوت  يزغم  ياهجازمءوس  عاونا  هب  کنیا  مدومن ، هراشا  هدـنکارپ  روطب  جازم  ءوس  تامالع  هب  ناـیم 

: ددرگیم لقن  انیس  یلع  وب  سیئرلا  خیش  ترضح  مالسا  ناهج  ریهش  دنمشناد  هتشون 

زغم مرگ  جازم  ءوس  تمالع  . 1

ندوب ینارفعز  زا  دـعب  ای  دـشاب  هایـس  لّوا  زا  يوم  تدالو . هلحرم  نیتسخن  رد  اـی  ینینج ، تلاـح  رد  نادـهز  رد  هچب  يوم  شیور  تعرس 
زا ندید  رازآ  نآ ، دننامه  يوب و  دننام  ییاهببس  زا  رس  ینارگ  تعرس ، هب  رـس  ندش  ریپ  ندش ، ساط  دوز  وم ، شچیپ  ددرگ . هایـس  دوز 
لاح هک  میمـصت  ریبدـت و  نداد  رییغت  دوز  دازون ، یگنرز  ياهزادـنا  اـت  مشچ ، ياـهگر  شیادـیپ  یباوخکبـس ، یباوخمک و  دـنت ، يوب 

ای دننکیم  شزیر  هک  تالوضف  یگتخپ  گنریخرس ، ندرک ، سمل  هار  زا  ناوتیم  تسا و  ناکدوک 
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. دروآ تسدب  ار  زغم  جازم  یمرگ  لیالد  شدوخ ، هب  تبسن  صخش  ماوق  لادتعا  دنوشیم و  هدنار 

تسا جازمدرس  شزغم  هک  یسک  . 2

دیپس دوز  وم ، یهایسمک  وم ، یفاص  تفرگ . رظن  رد  ار  یطیارش  دیاب  تالوضف  نداد  رارق  لیلد  يارب  نکیل  دهدیم ، نوریب  دایز  تالوضف 
، ندـش التبم  ماکز  هب  یببـس  نیرتمک  زا  دایز ، دـح  رد  اهنآ  لوزن  غامد و  زا  یکبآ  داوم  نایرج  اهالب ، زا  يریذپبیـسآ  رایـسب  وم ، ندـش 

دننامه دوخ  تامیمـصت  رب  دنبنجیم ، يدـنک  هب  شیاهکلپ  دـنامیم ، هدولآباوخ  هب  شتروص  دایز ، باوخ  مشچ ، ياهگر  ییادـیپان 
. تسا زغم  درس  جازم  ءوس  تامالع  زا  همه  اهنیا  تسا . تباث  ناریپ 

تسا هدروآ  يور  یکشخ  هب  شزغم  جازم  هک  یسک  . 3

شیوم تسا " جازميدود  هک  رمع " هیلّوا  هلحرم  رد  دنمورین ، شیوم  دراد ، دایز  يرادیب  بات  فاص ، شساوح  هزیکاپ ، شتالوضف  رادگ 
. دراد هدیچیپ  يوم  دوشیم ، ساط  دوز  دیور ، تعرس  هب 

تسا جازمرت  شزغم  هک  یسک  . 4

. تسا نارگ  شباوخ  دایز و  شیاههلزن  دایز ، شیاههدئاز  تسا ، هریت  شساوح  دوشیم ، ساط  رید  دیوریم و  تعرس  هب  فاص ، شیوم 

دراد کشخ  مرگ و  جازم  شزغم  هک  یسک  . 5

دیوریم و تعرـس  هب  شیوم  شرمع ، لیاوا  رد  تسا  باوخمک  تسا ، راددوخ  ندـنام  رادـیب  رد  تسا ، فاص  شـساوح  درادـن ، لوضف 
تسا کشخ  مرگ و  ینک  سمل  ار  شرس  رگا  دوشیم . ساط  دوز  رایسب  تسا و  نکـش  نیچرپ و  هایـس و  شیوم  گنر  دراد و  يوق  يوم 
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یخرس  هب  زین  شمشچ  گنر  دنزیم ، یخرس  هب  شرس  تسوپ  گنر  و 
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هب شایناور  ياهشنک  دراد . بوخ  ياهظفاح  تسا و  مهفدوز  تسا . ناباتش  راک  عورش  رد  تسا و  لد  ود  يریگمیمـصت  رد  تسا . لیام 
. دریگیم ماجنا  تعرس 

دراد رت  مرگ و  جازم  شزغم  هک  یسک  . 6

، هتخپ دایز و  شلوضف  نایامن ، اهگر  ابیز ، هراسخر  گنر  دشاب ، هدشن  رود  لادتعا  زا  رایسب  رایـسب  زغم  جازم  يرت  مرگ و  هک  یطرـش  هب 
زا رایــسب  شزغم  جازم  يرت  مرگ و  رگا  دـنرآ و  يور  دوز  وا  رب  يرت  یمرگ و  دوـشیم . ساـط  رید  ینارفعز و  هـب  لـیام  فاـص و  يوـم 

. دریگیم رارق  ددعتم  ياهيرامیب  هلمح  ضرعم  رد  دشاب  هدش  رود  لادتعا 
، تسا هریت  نارگ و  شـساوح  دوشیم . رامیب  دوز  امرـس  اـمرگ و  زا  دـنروآیم . يور  وا  رب  دوز  دـنراد ، هدـیدنگ  رهوگ  هک  ییاـهيرامیب 

. دنیبیم ناشیرپ  ياهباوخ  دباوخیم و  هراومه  تسا و  ناوتان  شدید 

تسا کشخ  درس و  شزغم  جازم  هک  یسک  . 7

لیام خرس  شیوم  گنر  دیور ، يدنک  هب  شیوم  تسادیپان . شنامشچ  رـس و  ياهگر  ریغتم و  شگنر  تسا ، درـس  رـس  ندرک  سمل  رد 
هک یطورش  هبانب  دنیب . نایز  اهروآيدرـس  زا  دشابن  هریچ  يدرـس  رب  یکـشخ  رگا  هژیو  هب  دوشیم و  ساط  رید  تسا ، كزان  يدیپس و  هب 

شرـس ياهنوماریپ  دوشیم و  فرخ  دوشیم ، ناوتان  شـساوح  يدوز  هب  دش  ریپ  رگا  تسا و  فاص  شـساوح  تسا  ناوج  ات  دـش ، رکذ 
شرـس یهاگ  تسا . مهرب  مه  رد  شتبحـص  دیآیم ، شغارـس  هب  يریپ  دوز  دهدیم . يور  یگدـیدنگ  یگدـشکشخ و  یگدـیجنرت و 

. دناهدمآ دنب  اهارجم  نارگرس و  یهاگ  دنزاب و  رس  ياهارجم  کبس و 
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تسا رت  درس و  شزغم  جازم  هک  یسک  - 8

ساط رید  تسا ، ریزارـس  شرـس  زا  داـیز  دـئاوز  تسا ، زیخنارگ  لـبنت و  تسا ، ترپ  شـساوح  تسا . نارگ  شباوخ  دـباوخیم و  رایـسب 
. ددرگیم التبم  هلزن  هب  دوز  دوشیم و 

هدام نودـب  هک  زغم  جازم  ءوس  ياهتمالع  هب  لاح  میدرک ، یـسررب  دـشاب  یطلخ  هدام  اـب  هارمه  هک  ار  جازم  ءوس  ياـهتمالع  اـجنیا  اـت 
ءوس اهروموت  عاونا  رثکا  رد  هراومه  اهروموت  اب  لباقت  رد  زغم  تالاح  يزغم و  ياهروموت  تخانـش  رد  هکنیاوگ  میزادرپیم . دشاب  یطلخ 

هب تبسن  بلغا  هک  دننکیم  دشر  رـس  رد  یطلخ  هدام  نودب  زغم  ياهروموت  زا  یخرب  يدراوم  رد  نکیل  تسا ، یطلخ  هدام  اب  هارمه  جازم 
رترطخ و مـک  دــنوشیم ، داــجیا  رــس  یطلخ  هداــم  ياراد  جازم  ءوـس  رتــسب  رد  هـک  ییاــهروموت  اــی  یطلخ  هداــم  ياراد  ياــهروموت 

یلیخ ای  هدرم  جوسن  هب  هدـش و  هراپهراپ  بسانم  ياهوراد  اـب  اـت  تسا  مزـال  روموت  ندـش  هتخپ  اـهروموت  نیا  جـالع  رد  دـنرتمیخشوخ .
. دبای یصالخ  اهنآ  دوجو  زا  زغم  دنوش و  جراخ  رس  تسوپ  تاماسم  ینیب و  دننام  یجورخ  ياههار  زا  دنوش و  لیدبت  فیعض 
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يزغم ياهروموت  جالع 

هراشا
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يرامیب رتسب  یکی  دربب : نیب  زا  ار  دوخ  نابزیم  هدش و  لاعف  ندب  رد  دناوتب  ات  دراد  یگتـسب  لماع  ود  هب  ناسنا  ندـب  رد  يرامیب  هک  میتفگ 
زا ترابع  هک  يرامیب  هناگیب  لـماع  یمود  تسا و  ندـب  ياـضعا  ریاـس  رب  اـی  وضع  نآ  رب  بلاـغ  جازم  ءوس  اـی  بلاـغ و  طـلخ  ناـمه  هک 

. دشابیم اهدادسنا  اههدغ و  اهروموت و  اهسوریو ، اهبورکیم ،
يزورما ياههاگـشیامزآ  لئاسو  اب  دریگ . رارق  ییاسانـش  دروم  يرامیب  رتسب  ظاحل  زا  دـیاب  بیبط  هب  هعجارم  نیلّوا  رد  يزغم  روموت  رامیب 

، دشابیمن ریذپناکما  يزورما  لئاسو  اب  يرامیب  رتسب  تخانش  اّما  دوشیم . صخـشم  زغم  رد  نآ  هاگیاج  نآ و  عون  روموت ، دوجو  یبوخب 
البق هک  ییاهتمالع  يور  زا  اذل  درادن . نآ  هب  يداقتعا  تسا و  هناگیب  يرامیب  زاسرتسب  لماوع  ریثأت  هب  تبـسن  دیدج  بط  اساسا  هک  ارچ 

. میبای تسد  بلاغ  طلخ  جازم  هب  دیاب  دش  هداد  حرش 

زغم مرگ  جازم  ءوس  جالع 

. دشاب ندب  یمامت  رد  ای  هدزبیسآ و  وضع  رد  نوخ  هبلغ  ینوخ و  هدام  اب  هارمه  هک 
رد نامرد  عورش  يادتبا  نامه  زا  يریگنوخ  دش  صخـشم  میدرک  رکذ  هک  ییاهتمالع  ساسارب  یطلخ  هدام  اب  هارمه  نوخ  هبلغ  هچنانچ 

. دریگیم رارق  جالع  هحولرس 
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: زا دنترابع  زغم  اب  طبترم  ياهگر  ینامردولاز . تماجح و  ینزگر ،)  ) دصف زا : دنترابع  يریگنوخ  يارب  یناریا  بط  فورعم  شور  هس 
ماجنا راتفرگ  دـنمدرد و  وضع  لباقم  فرط  رد  دـیاب  ینزگر  ای  دـصف  شوگ . فارطا  ياـهگر  ینیب ، یناـشیپ ، ياـهگر  لاـفیق ، گر 

. دوش
عورــش جادو  گر  زا  ندز  گر  مـک ، تـصرف  دـشاب و  ینارحب  عـضو  رگا  اـّما  تـسا  لاـفیق  گر  دوـشیم  هدز  دـصف  رد  هـک  یگر  لّوا 

. دوشیم
اهتفاب جوسن و  رد  هک  یبلاغ  طلخ  دراد و  دوجو  نوخ  رد  هک  یطلخ  هدام  زا  هکلب  دنکیمن ، هیذغت  نوخ  زا  اهنت  روموت  هک  تسا  یهیدب 

. دریگیم هرهب  هدش  داجیا 
رتسب و هدنزاس  ياهطلخ  زا  يدایز  رادـقم  دریذـپیم . تروص  طالخا  نآ  لهـسم  جـضنم و  ياهوراد  فرـصم  اب  هارمه  ینزگر  نیاربانب 

تسا نکمم  یلیلد  ره  هب  یتصرف و  ره  رد  هک  ارچ  دورب . نایم  زا  دیاب  روموت  دوخ  اّما  دزیریم ، نوریب  ینزگر  قیرط  زا  روموت  هاگتـسیز 
زا دریگیم . رـس  زا  ار  رگید  ياهتفاب  هب  مجاهت  دـنکیم و  دـشر  هدـش  داجیا  رتسب  رد  هرابود  روموت  ددرگ ، داجیا  هراـبود  يراـمیب  رتسب 

طیحم يزاسکاپ  يریگنوخ و  زا  سپ  اذـل  دزاسیم . هداـمآ  يدـعب  جازم  ءوس  داـجیا  يارب  ار  هنیمز  زین  روموت  دوخ  تاحـشرت  رگید  يوس 
دننکیم لـمح  ار  یطلخ  ییاذـغ  داوم  هک  ییاهدـنوآ  فنل و  دـناهدش و  كاـپ  اـتقوم  دـصف  هلیـسوب  هک  ییاـهگر  زا  معا  روموت  فارطا 

نیا رد  دنوش . زغم  رد  ياهناخلگ  ياوه  راشف و  داجیا  ثعاب  مکمک  دننکارپب و  ار  زغم  طیحم  رد  هدش  داجیا  ياهزاگ  هرابود  تسا  نکمم 
ار روموت  مادهنا  تایلمع  هدش و  کیدزن  روموت  هب  هدمآ  تسدـب  تصرف  رد  نآ  زا  ریغ  یندـعم و  یهایگ و  هرثؤم  ياهوراد  دـیاب  تروص 

یطلخ داوم  زا  يراع  كاپ و  نوخ  دنکیم . گنت  روموت  رب  ار  ییاذغ  هرـصاحم  هقلح  بابان  ياهطلخ  نتخیر  نوریب  هک  ارچ  دنیامن . زاغآ 
ام هتشذگ  نآ  زا  دهدیم . لیکشت  روموت  هیلع  يرتلاعف  ینمیا  متسیس  هکلب  دروخیمن ، روموت  هیذغت  فرصم و  دردب  اهنت  هن  سنجدب 
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ياههار دبک و  هدـعم و  قیرط  زا  ار  نآ  هدـننک  مدـهنم  روموت و  دـض  ياهوراد  هدـش ، يزاسکاپ  دـصف  هلیـسو  هب  اتقوم  هک  ییاضف  نیا  رد 

دـنک و عمج  ار  شیاپ  تسد و  العف  ات  دـش  دـهاوخ  دراو  روموت  هب  هبرـض  نیلّوا  يریگنوخ  هلحرم  نیا  رد  مرجـال  میاهدرک . لاـسرا  رگید 
یتصرف هنوگچیه  دیابن  دوشیم . مدهنم  جیردتب  هتفرگ و  رارق  اهوراد  ریثأت  تحت  روموت  جیردت  هب  يدـعب  لحارم  رد  دوش . رتکچوک  یتح 
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دیدرگ زاغآ  روموت  هب  هلمح  هک  ینامز  هک  تسا  يرورـض  رایـسب  هتکن  نیا  هب  هجوت  دنک . يزاسزاب  ار  دوخ  هرابود  ات  دوش  هداد  روموت  هب 
لیلدب یتّدم  يارب  رگا  هک  تسا  ببس  نآ  زا  دیکأت  نیا  میور . شیپ  هفقو  نودب  روموت  میخدب  ياهلولـس  یمامت  يدوبان  مادهنا و  ات  دیاب 

يّدج ار  نامرد  همادا  رامیب  الثم  دریذپ و  تروص  يراگنالهس  روموت  دض  ياهوراد  فرـصم  ندرک و  دصف  رثا  رد  رامیب  لاح  ندش  رتهب 
طسوت نامرد  همادا  رد  ياهفقو  هک  مّود  هلحرم  رد  هدرک و  ییاسانـش  ار  اهوراد  درکلمع  هوحن  دوخ ، سنجدب  ياهلولـس  اب  روموت  دریگن ،

ار تلاـح  نـیا  نـم  دـهاکیم . اـهوراد  تارثا  زا  يدودـح  اـت  لـقا  دــح  اـی  دــنکیم  یثـنخ  ار  وراد  تارثا  یلکب  هـتفرگ ، تروـص  راـمیب 
اذـل دوشیم ، نامرد  همادا  رد  يراگنالهـس  ثعاـب  راـمیب  لاـح  یبسن  دوبهب  هک  ارچ  منکیم . یقلت  راـمیب  جـالع  رد  هلحرم  نیرتکاـنرطخ 

هدـمآ تسدـب  تصرف  رد  ار  هدـش  زیوـجت  ياـهوراد  دـض  تاحـشرت  هک  تسا  يدنمـشوه  ياهلولـس  ياراد  روـموت  هک  مـنکیم  روـصت 
. دزاسیم

دوع ثعاب  كانرطخ  راک  نیا  دزرویم و  یتسـس  جـالع  همادا  رد  دـنکیم  یبسن  دوبهب  ساـسحا  راـمیب  یتقو  هک  ماهدرک  هدـهاشم  اـهراب 
. دوشیم يرامیب  داح  ياهتمالع  ریاس  ددجم و  عوهت  تلاح  دردرس ، لیبق  زا  يرامیب  مئالع 

یکشزپ ملع  هک  طلغ  قطنم  نیا  اب  نارامیب و  رد  يدیماان  سأی و  داجیا  اب  هک  تسا  یلهاج  ياهمدآ  هنالوئسم  ریغ  ياهتلاخد  رگید  هتکن 
ماجنا  رد  زین  نانآ  هدرک و  درسلد  ار  رامیب  نایفارطا  لاح ، نامز  لام  هن  تسا  میدق  لام  میدق  بط  هدرک و  تفرشیپ 
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هب تبـسن  هک  یناکـشزپ  ياهرظنراهظا  نایم  نیا  رد  دراذگیم . نانیا  تلاهج  رـس  رب  ار  دوخ  ناج  رامیب  هدرک و  یهاتوک  یبط  تاروتـسد 
اسب هچ  تسا و  یندوشخبان  یهانگ  ریقح  رظن  هب  دشابیم . كانرطخ  رایسب  دنیوگیم  نخـس  هناضرغم  ای  دنـشابیم و  عالطایب  میدق  بط 

ار ینارامیب  نم  اهراب  تسا و  دیدش  رایسب  يداع  مدرم  رد  کشزپ  کی  نخس  ریثأت  هک  ارچ  دیآیم  باسح  هب  لتق  رد  تکراشم  عون  کی 
تـسدب یلماک  ابیرقت  يدوبهب  یناریا  بط  ياهوراد  فرـصم  اب  هکنآ  زا  سپ  دـندوب  هدـش  هدرک  باوج  حالطـصاب  ءابطا  همه  طـسوت  هک 
نانچنآ ءوس  تاغیلبت  ابجع  تسا . هدـش  رامیب  ناج  نتفر  تسد  زا  ثعاب  هدـش و  دـیماان  نامرد  همادا  رد  ءابطا  نامه  ریثأت  تحت  دـندروآ 

لحارم نامرد  هک  لاح  میدرک ، نامرد  یبوخ  هب  دنام  دهاوخن  هدـنز  هام  زا 2  رتشیب  ات  ءابطا  ینیبشیپ  قبط  هک  ار  يراـمیب  هک  تسا  رثؤم 
هدرک اهر  ار  نامرد  مه  زاب  هدش ، رتهب  زور  هب  زور  هک  تسا  لاس  کی  هدـماینرد و  بآ  زا  تسرد  ینیبشیپ  دـنکیم و  یط  ار  دوخ  رخآ 

. دناهدرپس گرم  تسد  هب  ار  رامیب  و 
ماجنا رد  یهاتوک  هنوگچیه  یناریا  بط  صـصختم  کشزپ  روتـسد  نودب  هک  داد  رادشه  رامیب  هب  دیاب  هراومه  هدمآ  تسدب  هبرجت  رب  انب 

ياههبنج ظفح  يارب  هدـیدرگ ، دـییأت  روموت  مادـهنا  اهيرادربسکع  اهشیامزآ و  رد  هک  ناـمرد  ماـمتا  زا  سپ  یتح  دـنکن . تاروتـسد 
لایخ اب  رامیب  کشزپ و  هاگنآ  دوشن . تلفغ  زین  يداع  ریغ  لولـس  کی  یتح  دوجو  ناکما  زا  ات  دـهد . همادا  ار  اهوراد  فرـصم  یطاـیتحا 
ناما درد  دوب ، عاخنلا  لصب  تشپ  رد  عقاو  مه  هب  هدـیبسچ  روموت  راچد 2  يرگید  رامیب  دننک . فقوتم  ار  اهوراد  زیوجت  دـنناوتیم  تحار 

هک دندرک  یـشاپمس  هب  عورـش  اهرگهسوسو  لاح  نیا  رد  تفر ، نیب  زا  روموت  کی  ام  ياهوراد  هام  ود  یکی  فرـصم  اب  دوب  هدیرب  ار  يو 
هراختـسا هب  لسوتم  رامیب  رداـم  هکنیا  اـت  دـندرک  رارکت  ردـقنآ  تفر و  دـهاوخ  نیب  زا  روموت  زور  دـنچ  فرظ  دـینک  یحارج  لـمع  رگا 

هرخالاب  ات  دندرک  رارکت  ردقنآ  ار  هراختسا  دیدرگ و 
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دیاب راک  نیا  رد  هدمع  لاکـشا  ود  درپس . ناج  رامیب  زور  دنچ  فرظ  دـندرک و  یحارج  لمع  هب  تردابم  تفایرد و  ار  دوخ  تبثم  باوج 
حارج نیصصختم  مه  لبق  زا  دوب و  هتفر  نیب  زا  لوا  روموت  هکیلاحرد  درک  هراختسا  دیابن  ریخ  راک  رد  هکنآ  یکی  دریگ  رارق  هجوت  دروم 

هک هدـش  دراو  ینامز  رد  هراختـسا  اساسا  دـندوب و  هدومن  مالعا  نکمم  ریغ  ییایمیـش  قیرط  زا  ار  راـمیب  يدوبهب  دـندوب و  هداد  در  باوج 
نانآ هب  یطبر  درف  نآ  يرامیب  هک  تسا  يدارفا  هنالهاج  ای  هناـضرغم و  ياـهتلاخد  مود  هتکن  دـشاب . هتفرگ  رارق  یهار  ود  رـس  رب  ناـسنا 
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. درادن

يزغم روموت  هب  التبم  نارامیب  رد  يریگنوخ 

دنور رد  هک  تسا  تسرد  دـیآ . لمع  هب  مزال  تقد  دـیاب  دراد  يزغم  روموت  هک  يرامیب  هب  ینداد  ياهوراد  اـب  هارمه  يریگنوخ  دروم  رد 
ای تماجح  اـی  ندز  گر  يریگنوخ  نیا  دومن و  يریگنوخ  دـیاب  ناـمرد  يادـتبا  ناـمه  زا  دراد ، هبلغ  نوخ  هداـم  رگا  يراـمیب  ره  جـالع 
رثا رد  مینکیم  سح  هک  یماـگنه  دـیاب  دـنراد ، دوـجو  داـیز  هزادـنا  رد  رگید  طـالخا  نوـخ  هبلغ  اـب  هارمه  رگا  اـّما  تـسا ، یناـمردولاز 

يارب ار  یهار  تخادرپ و  اهنآ  ندرک  هتخپ  هب  تعرـس  هب  دیاب  دنتـسه ، رادنادیم  رگید  طالخا  الاح  هداتفا و  هبلغ  زا  نوخ  هدام  يریگنوخ 
دیواک و دیاب  ندب  رد  ار  اهطلخ  رتشیب  عمجت  لحم  دریذپ . تروص  دیاب  هار  دـنچ  زا  رگید  طالخا  هیلخت  دـیاش  دروآ . تسدـب  اهنآ  جورخ 
ندرک و هرغرغ  هلیـسوب  دیاب  تسا  رتشیب  همجمج  رد  طالخا  رگا  الثم  دومن . عورـش  ار  هیلخت  دیاب  رتدوز  دنرتشیب ، بابان  طالخا  هک  اجنآ 
رس طالخا  اهنت  نداد  روخب  اب  زور  ات 15  دودح 7  فرظ  دیاب  ییاهنت  هب  ادـتبا  تلاح  نیا  رد  اّما  درک . جورخ  هدامآ  ار  طالخا  نداد  روخب 

هدامآ هدـش و  رتمرن  تدـم  نیا  رد  اهطلخ  هک  ارچ  تفرگ  راکب  ار  اـهروآهسطع  نداد  روخب  زا  دـعب  نآ  زا  سپ  دـینادرگ و  هتخپ  مرن و  ار 
. دنوشیم جورخ 

79 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 
يوسب همجمج  زغم و  زا  زین  يرادقم  دـننکیم و  تکرح  الاب  تمـسب  هدـعم  زا  طالخا  زا  يرایـسب  يزغم  ياهروموت  اب  طابترا  رد  الومعم 

دیاب تروص  نیا  رد  دننک . هدولآ  زین  ار  هنیس  ظفاحم  ياههدرپ  اههیر و  تسا  نکمم  ریسم  لوط  رد  هک  دنوشیم  ریزارـس  ینییاپ  ياهمادنا 
دنت و اهطلخ  نیا  رگا  صوصخب  دـنزیرن  بلق  کیدزن  قورع  اههیر و  هب  مینکیم  عفد  رامیب  رـس  زا  هک  یطالخا  هک  مینک  لمع  ياهنوگهب 

رامیب هب  روآلاهسا  ياهوراد  تلاح  نیا  رد  هک  ارچ  دنرادن ، ینادنچ  رطخ  دنزیرن  اههیر  هب  داوم  نیا  رگا  دنـشاب . نازوس  هدام  ياراد  زیت و 
یندـمآنیئاپ ياهطلخ  رگا  اّما  مینکیم . عفد  ار  اهنآ  میـشکیم و  نیئاپ  هب  ندـب  يالاب  زا  یطلخ  داوم  فایـش  هلاما و  هیقنت و  اب  میهدیم و 

سپـس ددرگ ، هتـساک  داوم  مجح  زا  ات  دوش  هتفرگ  راـکب  دـیاب  روآیق  يوراد  ادـتبا  دـنراد  رب  رد  زغم  رتنیئاـپ  ياهمادـنا  يارب  ار  يرطخ 
دعقم زا  نیئاپ و  زا  ار  هیقنت  فایـش و  اهلهـسم و  درادـن  رب  رد  یناـنچنآ  رطخ  نیئاـپ  هب  رـس  زا  داوم  لوزن  میدرک  ساـسحا  هک  یماـگنه 
ندرک هدامآ  طالخا و  ندرک  هتخپ  هب  يدایز  کمک  میالم  لاهـسا  اب  نامزمه  ای  نداد  لاهـسا  زا  لـبق  یلواـنت  ياـهوراد  مینکیم . عورش 
بابان طالخا  اضعا  همه  رد  هچنانچ  هرخالاب  تسا . زغم  طالخا  رانک  رد  ندب  لک  رـضم  طالخا  مروظنم  اجنیا  دننکیم . جورخ  يارب  اهنآ 

الاب يوس  هب  ندـشن  عفد  تروص  رد  هدـعم  طالخا  متفگ  هک  هنوگ  ناـمه  دـننکیم ، تکراـشم  زغم  رد  رـضم  ياـهطلخ  داـجیا  رد  دنـشاب 
ار يریگنوخ  تسا ، بلاغ  يوق و  ینوخ  هدام  ياراد  يزغم  روموت  هب  التبم  رامیب  هک  تیعـضو  نیا  رد  دینک  هجوت  الاح  دـننکیم . تکرح 

تـسا مزـال  میداد  رارق  راـک  روتـسد  رد  ار  نآ  نداد  لاهـسا  طـلخ و  ندرک  هتخپ  نآ  تازاوـم  هـب  مـیدرک و  زاـغآ  رما  يادـتبا  ناـمه  رد 
. اهروآهسطع اههرغرغ و  مه  لهسم و  مه  دشاب  یلوانت  ياهوراد  مه  اهطلخ  هدنزپ  ياهوراد 

. مینک حرطم  مه  ار  يریگنوخ  رگید  ياهشور  ندز  گر  رب  هوالع  دیراذگب 
80 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 

يزغم روموت  نارامیب  رد  تماجح 

ياهشکداب رس و  تماجح  سپـس  ماع و  تماجح  نامه  ای  فتک  ود  نیب  تماجح  ادتبا  میدرک . باختنا  ار  تماجح  شور  هکیتروصرد 
رس يوم  هتبلا  میهاکب . زغم  ياهتفاب  يور  نآ  راشف  زا  ات  همجمج  حطـس  ای  جراخ  تمـس  هب  روموت  ندناشک  يارب  کچوک  ناویل  اب  هژیو 

داجیا ناـمرد  لوط  رد  هک  یتارییغت  ینیلاـب و  ياـهتمالع  صیخـشت  رد  مه  روموت و  تیعقوم  صیخـشت  راـک  رد  مه  اـت  میـشارتب  دـیاب  ار 
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ياهیحان رد  شکداـب  تسا  مزـال  دـشابیم . لرتنک  لـباق  رـس  تماـجح  شکداـب و  اـب  همجمج  یلخاد  راـشف  دـشاب . نومنهر  رتهب  دوشیم 
شکداب لحم  تسوپ  دوشیم . هتـشاذگ  همجمج  تسوپ  يور  شکداـب  رتشیب  اـت  هقیقد  زا 10  رابره  دوش  ماـجنا  روموت  تیعقوم  فلاـخم 

ای بساـنم و  ياـهمهرم  اـجنیا  رد  هک  دـنک  داـجیا  مـخز  لواـت و  هدـش و  ساـسح  هیحاـن  ناـمه  رد  شکداـب  رارکت  رثا  رد  تـسا  نـکمم 
. دومن دهاوخ  يریگولج  لکشم  نیا  زا  هدننکمرن  ياهنغور 

. تـسا لوئـسم  کـشزپ  رظن  صیخـشت و  هـب  اـنب  نآ  دادـعت  تـسا و  يریگنوـخ  رت و  تماـجح  زا  رتـشیب  یـسب  زور  رد  اـهشکداب  دادـعت 
نوخ نآ  ياجب  هدـش و  جراخ  فیثک  نوخ  لاحنیعرد  دورب و  نیب  زا  نوخ  هبلغ  هک  دوشیم  ماجنا  ردـقنآ  تماجح  شور  اـب  يریگنوخ 

يریگنوخ ماگنه  دوشیم . ماجنا  رامیب  ناوت  زاین و  بساـنت  هب  يریگنوخ  دوش . نیزگیاـج  روموت  دـض  ياـهوراد  هرثؤم  داوم  يواـح  هزاـت 
اب تماجح  زا  لبق  رگا  دنامب . یقاب  تماجح  زا  سپ  ظیلغ  هدام  دوش و  جراخ  قیقر  هدام  هک  دوریم  نآ  میب  نوچ  دشاب  هنسرگ  رامیب  دیابن 

جازم ای  رامیب و  جازم  یمرگ و  يدرـس و  اب  بسانم  هک  یمهرم  ای  ینغور  ره  ای  بادـس  نغور  دـننام  بسانم  ياهنغور  اـی  نوتیز  نغور 
سپ رگا  دشاب . هتشاد  يرتهب  رثا  شلام  ات  دوشیم  ثعاب  اجنیا  رد  رس  يوم  ندیـشارت  میریگیم . يرتهب  هجیتن  میهد  شلام  دشاب ، همجمج 

دورب مامح  دهاوخیمن  رگا  تسا ، بوخ  دورب  مامح  هب  رامیب  شلام  زا 
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زاب دوش  تماجح  هاگنآ  دنک ، وشتـسش  ومیلبآ  ای  هکرـس  نوتیز و  نغور  دروم و  ردـس و  زا  یطولخم  مرگ و  بآ  اب  ار  رـس  مامح  نوریب 
نازیم ات  ددرگ  كاپ  نغور  اب  شلام  زا  لصاح  یبرچ  دوش و  هداد  وشتسش  رس  تسوپ  تسا  رتهب  تماجح  ماگنه  لاحرههب  تسا . رتهب  مه 

. ددرگ نیعم  هدمآ  نوریب  نوخ  تیور  زا  تماجح  زا  سپ  نوخ  یکشخ  یبرچ و 
نوخ دراو  تسوـپ  هب  هدـیلام  ياـهنغور  زا  یبرچ  يرادـقم  دـشاب  هتـشغآ  نغور  اـب  ندرک  تماـجح  ماـگنه  راـمیب  تسوـپ  رگا  هک  ارچ 

دهاوخن صخـشم  یناریا  بط  کشزپ  يارب  تماجح  فرظ  رد  هدش  هتخیر  هدـش و  تماجح  نوخ  یبرچ  نازیم  هجیتن  رد  هدـش ، تماجح 
. دش

کی دورب و  نیب  زا  متفگ  هک  يریبادت  همه  ماجنا  اب  یعیبط  ریغ  یطلخ  هدام  اب  هارمه  جازم  ءوس  ره  ای  مرگ  جازم  ءوس  دـیاب  تروص  ره  رد 
یتح دنکیم . رـسیم  ار  اهنامرد  همه  ریثأت  دش و  دهاوخ  عقاو  دیفم  رامیب  لاحب  لادـتعا  لاح  رد  جازم  ددرگ . داجیا  یجازم  لداعت  تلاح 

ات ددرگ  داجیا  قوف  تایلمع  ماجنا  رثا  رب  يدرس  هب  لیام  ای  درس  جازم  زا  یتلاح  هکلب  دورب  نایم  زا  مرگ  جازم  ءوس  اهنت  هن  تسا  مزال  هاگ 
شخبنایز رامیب  يارب  الا  دـشاب و  جازم  ءوس  هدام و  نودـب  دـیاب  قوف  ریبادـت  زا  لصاح  جازم  هتبلا  دریگن . تعرـس  روموت  دـشر  تکرح و 

. دوب دهاوخ 
ناوت دریذـپ  تروص  راـمیب  ناوت  هب  هجوت  اـب  عقوم و  هب  یتسردـب و  رگا  دوب ، دـهاوخ  دـیفم  روموت  جـالع  رد  ود  ره  شکداـب  تماـجح و 

. تفای دهاوخ  شیازفا  رامیب  يزاسنوخ 
رد يزاسنوخ  ریبادـت  دـیاب  تسا  ناوارف  تیمها  زئاح  زیمت  نوخ  دـیلوت  ناطرـس  يراـمیب  اـب  هزراـبم  رد  هک  اـجنآ  زا  دـشاب  ینوخمک  رگا 

تفرـشیپ دوز  یلیخ  دـناهتخاب  ار  دوخ  هیحور  هک  یناـسک  نوـخمک و  فیعـض و  ياهندـب  رد  ناطرـس  دریگ . رارق  کـشزپ  راـک  روتـسد 
یناطرـس ّدـض  تیـصاخ  لاحنیعرد  هک  دـندرگ  باختنا  ییاهاذـغ  اهوراد و  زا  دـیاب  اهزاسنوخ  دروآیم . رد  ياپ  زا  ار  رامیب  دـنکیم و 

. دنشاب هتشاد 
82 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 

: دراد یگژیو  روگنا  هریش  هکرس  نایم  نیا  رد 

بیکرت نیا  دنزب . تلق  دنچ  دیراذگب  میالم  هلعش  يور  طولخم و  یگناخ  روگنا  هکرـس  شدوخ  نزو  مهد  کی  اب  ار  صلاخ  روگنا  هریش 
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. ددرگ لوانت  ناویل  کی  اذغ  ره  اب  هارمه  هدش  قیقر  بآ  اب  دیاب  فرصم  ماگنه  هک  دراد  مان  روگنا  هریش  هکرس  زاسنوخ 
. مینکیم لرتنک  ار  رامیب  دنق  میهدیم و  شیازفا  هریش  نازیم  فصن  هب  ار  یگناخ  هکرس  نازیم  دشاب  نوخ  دنق  راچد  رامیب  رگا 

دنفسوگ هتسار  ناوختسا 

نیدنچ زپدوز  گید  رد  هبوچدرز  زایپ و  کمن و  اب  مارح  زغم  نودـب  تشوگ و  نودـب  ار  دنفـسوگ  هتـسار  ناوختـسا  ولیک   1 هتفه 5 / ره 
هس ات  ناکتسا  هنازور 3  هکنیا  ای  دینک  دراو  پوس  دننام  ییاذغ  رد  دیریگب و  ار  نآ  هراصع  الاح  دوش ، هتخپ  مرن و  الماک  ات  دـیزپب  تعاس 

. دینک لیم  ار  نآ  ناویل 

زاسنوخ هکاوف  تبرش 

هراـشا اـهنآ  زا  یکی  هب  اـهنت  اـجنیا  رد  هک  مدرک  هئارا  ار  اهتبرـش  زا  يددـعتم  ياههخـسن  یتنـس  بط  هاگدـید  زا  اهتبرـش  باـتک  رد 
تفاطل ات  دـنوشیم  هتخپ  نارفعز  لسع و  ای  تابن  زمرق ، رکـش  رکـش ، اب  هارمه  زاسنوخ  یهایگ  تایقرع  اـب  یعیبط  ياـههویمبآ  منکیم .

ندب رد  يزاسنوخ  تعرس  هب  هدرک و  ذوفن  اهتفاب  جوسن و  قامعا  هب  تفاطل  نیا  رثا  رد  هدرک و  رتفیطل  ار  اههویمبآ  یهایگ  ياهقرع 
هب ـالتبم  ناراـمیب  رد  تسا و  ریبدـت  نیرتـهب  روـجنر  فیعـض و  دارفا  هـمه  ناـکدوک و  ناریپ و  يارب  ناـمرد  شور  نـیا  دریذـپ . تروـص 

. دراد دربراک  دایز  رایسب  زین  یناطرس  ياهروموت 
يوقم دـنکیم . يرای  ملاس  نوخ  نتخاس  رد  ار  یناطرـس  نارامیب  فرطرب و  ار  هجیگرـس  فعـض و  دایز و  ار  نوخ  زاسنوخ  هکاوف  تبرش 

، تسا روآطاشن  باصعا و 
83 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دنکیم دایز  ار  ناردام  ریش  لرتنک و  ار  ناوختسا  یکوپ  دیفم . رایسب  یباوخیب  هب  نایالتبم  يارب  دیامنیم و  تیوقت  ار  یناویح  حور 
: تایقرع

ناحیر  مرپساهاش ، هنزگ ، نابزواگلگ ، هیوبجنرداب ، یتوکاک ، کشمدیب ،
: اههویمبآ

ود ار  سانانآ  بآ  ای  یبالگ  نآ  ياجب  هنرگو  دـشاب  هتـشادن  یخلت  هک  نیریـشومیل  هبنا ، لیگران ، لخاد  بآ  بیـس ، ساـنانآ ، هب ، روگنا ،
. مرگ مادکره 250  زا  دینک ، ربارب 

: هیهت زرط 
دراو دوش  نیریش  هک  ياهزادنا  هب  دنق  ای  رکش و  ای  لسع و  يرادقم  سپـس  دیناشوجب ، میالم  هلعـش  يور  هقیقد  ار 10  تایقرع  هویمبآ و 

. دیناشوجب رگید  هقیقد  هدرک و 10 
ات 3 ناکتسا  ات 3  نیب 1  هنازور  دینک . يرادهگن  لاچخی  رد  دـیناشوجب ، رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدـیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  فصن 

. دینک لیم  ناویل 

اراخب يولآ  ریجنا و 

اتشان حبص  هدرک و  سیخ  بش  ار  اراخب  يولآ  ددع  اب 10  ریجنا  ددع   5 تسا . دیفم  رایسب  یناطرـس  نارامیب  يارب  زین  اراخب  يولآ  ریجنا و 
راـچد راـمیب  رگا  دـنک . يزاـسنوخ  هجو  نیرتـهب  هب  دوش و  مهرد  اـهنآ  جازم  اـت  دـشاب  ریجنا  ربارب  ود  اراـخب  يولآ  هراومه  دـنک . لـیم 

شراوـگ و هاگتـسد  ياهناطرـس  يارب  عـبط و  نیلم  تسوـبی و  دـض  هخـسن  نـیا  دـیزپب . ار  اـهنآ  بآ  هلاـیپ  کـی  رد  تسیگدروخاـمرس 
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. تسا زیوجت  نیرتهب  قاقش  ریساوب و  دعقم و  ياهيرامیب 
: تسا ریز  حرش  هب  دشابیم  اراد  ار  صاوخ  نامه  دشابیم و  رت  ارفص  دض  اما  دراد  لوا  هخسن  اب  يدایز  تهابش  هک  رگید  هخسن 

84 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 
نیا ددرگ . لوانت  دـعب  زور  حبـص  دوش و  سیخ  بآ  هلایپ  کی  رد  لبق  بش  ددـع . مادـکره 5  زا  اراخب  يولآ  ولآدرز و  هکرب  وله ، هکرب 

. تسا ریجنا  ولآ و  زا  رتکنخ  شجازم  بیکرت 

اهرذب نوجعم  تبرش و 

نآ هب  دوش  بیکرت  لسع  اب  ردوپ و  رگا  اهوراد  نیا  دنک . افیا  يرثؤم  شقن  يزاسنوخ  رد  دناوتیم  هک  دـشابیم  هایگ  رذـب  عون  لماش 20 
تابن ای  لسع  زمرق ، رکـش  اب  هتخیر و  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  کی  رابره  رییغت  نودب  رگا  دـنیوگیم و  نوجعم 

: دنیوگیم تبرش  نآ  هب  دوش  نیریش 
، هنایزار ردبش ، گنهراب ، همودق ، هایس ، هریز  هنادهایـس ، دیوش ، يرفعج ، هزرفـسا ، سفرک ، ینـساک ، ای  کشمجنرف  وگنلاب ، یتبرـش ، مخت 

. كدرز مغلش ، یهاش ، هلیلبنش ، ناحیر ، هجنوی ، هرت ،
نیا يارب  يزاسنوخ  تصرف  هک  اـجنآ  تسا . دـیفم  تیاـغ  هب  اهناطرـس  عاونا  هب  ـالتبم  ناراـمیب  ندـب  رد  يزاـسنوخ  يارب  تادـیهمت  نیا 
دیاب درادن و  دوجو  نوخ  دیلوت  يارب  یتصرف  هک  دیآیم  شیپ  يدراوم  هاگ  اما  دشابیم  دیفم  رایـسب  قوف  ياههخـسن  هدـنام  یقاب  نارامیب 

: دینک هجوت  نآ  هب  منکیم  اضاقت  هک  دشاب  مزال  دروم  نیا  رد  یحیضوت  دیاش  تفرگ . کمک  رامیب  نوخ  اب  ناسمه  نوخ  ءادها  زا 

نارگید زا  نوخ  تفایرد 

نادنچ رامیب  ندب  دسریم  رظنب  تشاد و  دهاوخ  یتقوم  تارثا  دنتسه  نوخمک  فیعـض و  هک  ناطرـس  هب  التبم  نارامیب  يارب  نوخ  قیرزت 
تـسا رتهب  ناطرـس  هب  التبم  ندب  نیاربانب  دـنکیمن . دـشاب  شدوخ  اب  ناسمه  عون  زا  هک  دـنچره  نارگید  نوخ  قیرزت  زا  ینایاش  لابقتـسا 
قیرزت زا  راچان  هک  تروص  نیا  رد  دریذپ و  تروص  يرارطضا  دراوم  رد  اهنت  یقیرزت  نوخ  زا  هدافتسا  دوش و  نوخ  نتخاس  هب  رداق  دوخ 

. دشاب رامیب  هداوناخمه  دنمورین و  ناوج و  هک  دشاب  هدش  هتفرگ  یصخش  زا  یئادها  نوخ  دیاب  میشاب 
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ياهنامرد زا  سپ  هک  متـشاد  ینارامیب  تسا . يرورـض  هکلب  دـیفم  اهنت  هن  يدراوم  رد  ینوخ  ياههدروآرف  ریاـس  تکـالپ و  نتفرگ  هتبلا 
رازه و هد  هب  تکالپ  دـندوب . هدیـسر  ندرک  باوج  حالطـصا  هب  يدـیماان و  هلحرم  هب  نوخ  ناطرـس  صـصختم  ناکـشزپ  طـسوت  قفوماـن 

. دمآیمن دنب  ینیب  ياهيزیرنوخ  دوب و  هدرک  طوقس  هب 2000  نیبولگومه 
رامیب ات  مدیزرو  رارـصا  راک  نیا  رب  مدومن و  زیوجت  ار  یناریا  بط  ياهوراد  دننک و  تفایرد  بترم  روطب  ار  نوخ  تکالپ و  مداد  روتـسد 

. درک ادیپ  تاجن  یمتح  گرم  زا 

نوخ هبلغ  اب  ینامردولاز 

راشف ای  دـشاب ، ینوخ  هدام  دـیدش  هبلغ  راـچد  زغم  ناطرـس  هب  ـالتبم  راـمیب  هکیتروصرد  تسا  ولاز  زا  هدافتـسا  يریگنوخ  رد  موس  شور 
اما دش . دهاوخ  زاغآ  نامرد  عورش  ءادتبا  نامه  رد  ینامردولاز  دشاب  هتشاد  یسوسحم  شیازفا  همجمج  لخاد  راشف  ای  هتـشاد و  الاب  نوخ 

اپ ناتـشگنا  هب  کیدزن  انامه  هطقن  نیرترود  هک  دوش  ماجنا  روموت  زا  هطقن  نیرترود  زا  دـیاب  ادـتبا  رد  یناـمردولاز  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
. میزادنایم طسوتم  يولاز  ددع  یلا 25  تسد 20  ره  تشپ  وراد  فرصم  لاح  رد  سپس  هدرک  ربص  رگید  زور  ات 25  هاگنآ 20  دشابیم .
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عورـش ولاز و  نتخادنا  رد  رخأت  مدقت و  نیا  میزادنایم . زیر  يولاز  ددع  شوگ 20  ره  تشپ  هک  تسا  رگید  زور  یلا 25  موس 20  تبون 
نامه ای  زاتساتم  هب  تبسن  رامیب  ندب  رـسارس  هکنآ  زا  لبق  ادابم  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  روموت  هب  تبـسن  ندب  هطقن  نیرترود  زا  ینامردولاز 

اب ام  نیاربانب  دوش . رگید  ياهاج  هب  یناطرـس  ياهلولـس  راشتنا  ثعاب  شوگ  تشپ  ینعی  کیدزن  زا  ینامردولاز  دوش  همیب  روموت  تیارس 
لحم هب  هاگنآ  مینکیم  همیب  یناطرس  ياهلولس  شریذپ  هب  تبسن  ار  ندب  همه  یتنـس  بط  ياههخـسن  رد  ظوحلم  ناطرـس  دض  ياهوراد 

. مییامنیم يزاسکاپ  ار  روموت  فارطا  رامیب  شوگ  تشپ  ولاز  نتخادنا  اب  هدش و  کیدزن  روموت 
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؟ مینک عورش  اپ  زا  ار  ینامردنوخ  هک  تسا  زیاج  ایآ  دشاب ، شیوخ  ینارحب  عضو  نیرخآ  رد  رامیب  همجمج  لخاد  راشف  رگا  لاح 
ره هک  دوریم  نآ  میب  تسا و  همجمج  لـخاد  دـیدش  راـشف  تحت  زغم  هک  نارحب  تلاـح  رد  ینعی  تسا . یفنم  باوـج  هک  تسا  یهیدـب 

رامیب شوگ  تشپ  زا  دیاب  گنردیب  دوش ، وربور  یسفنت  بصع  عطق  اب  ای  دورب و  يداع  ریغ  باوخ  هب  دوش و  راچد  جنـشت  هب  رامیب  هظحل 
رطاـخ هب  هک  ارچ  دـشابیم  یناـمردولاز  تلاـح  نیا  رد  يریگنوخ  شور  نیرتهب  هک  تفرگ  نوخ  همجمج  يـالاب  جـالم  يور  روطنیمه  و 

. تفای دهاوخ  ییاهر  ماگنهبان  گرم  دـیدش و  رایـسب  رطخ  زا  رامیب  دـباییم و  شهاک  زغم  لخاد  راشف  تعرـس  هب  ولاز  ناهد  قازب  دوجو 
رد اما  تسا . بوخ  دـنامب  تعاس  دـنچ  ات  دـیراذگب  هدرک  ریمخ  هروغبآ  اب  ار  انح  يرادـقم  رامیب  ياپ  فک  ینامردولاز  اب  نامزمه  رگا 

هدشن و فرصم  زونه  ناطرس  دض  ياهوراد  هک  ارچ  دوشیم . شیپ  زا  رتشیب  رگید  ياهاج  هب  یناطرس  ياهلولس  زاتساتم  رطخ  تلاح  نیا 
ياهوراد دیدشت  یلامتحا  يرارف  ياهلولـس  ندرب  نیب  زا  يارب  هار  نیرتهب  دنـشابیم . يرارف  ياهلولـس  تفایرد  دعتـسم  رگید  ياهمادنا 

نآ دمآرس  هک  داد  شیازفا  تدش  هب  ار  ناطرس  دض  ياههویمبآ  فرصم  دیاب  روطنیمه  تسا . هدننکيزاسكاپ  ياهوراد  روموت و  دض 
هزات رانا  بآ  ناویل  لقا 7  دح  زا  شیب  فرـصم  تلاح  نیا  رد  نم  دشابیم . زور  ره  رد  روگنا  يدایز  رادقم  ندرک  لوانت  هزات و  رانا  بآ 
قشاق اـت 3  کـی  زا  لـقا  دـح  هنازور  هک  ماهداد  روتـسد  ماهدرک و  هیـصوت  مناراـمیب  هب  زور  رد  ار  روگنا  ولیک  کـی  لـقا  دـح  ندروـخ  و 

نیا زا  ییاههزبرخ  تسا و  گنرزبس  تسوپ  ياراد  هزبرخ  نیا  دـننک ، لوانت  زور  ره  رد  ار  هدـش  ردوپ  کشخ  هزبرخ  تسوپ  يروخاذـغ ،
یطولخم اپ  ات  رـس  زا  هتفر  مامح  هب  زور  ره  هک  ماهتـساوخ  نانآ  زا  و  دنراد ، یگژیو  ینامرد  ظاحل  زا  دیوریم  يریوک  قطانم  رد  هک  عون 

ناویل  کی  دودح 
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اب لمأت  تعاس  مین  زا  سپ  دنلامب و  دوخ  هب  ار  نوتیز  نغور  يروخاذغ  قشاق  دـنچ  اب  هارمه  هدـش  طولخم  ومیلبآ  ای  هکرـس  اب  هک  ردـس 
ار نانآ  شراوگ  هاگتسد  ماع  لهسم  روآلاهـسا  يوراد  اب  نامزمه  دننک . يراددوخ  نوباص  وپماش و  ندرب  راکب  زا  دنیوشب و  ار  دوخ  بآ 
اب دنک . راک  میالم  لاهسا  تلاح  اب  مکش  راب  ات 5  زور 3  ره  لقا  دح  ات  مداد  همادا  تدـش  هب  ار  يزاسکاپ  نیا  زور  مدرک و 15  يزاسکاپ 

. دوشیم يریگشیپ  هّللا  ءاش  نا  دنوادخ  فطل  هب  رگید  طاقن  هب  اهلولس  زاتساتم  زا  شور  نیا 
عاونا زا  یـضعب  رد  تسا  نکمم  هک  نامرد  لوط  نامز  نیرخآ  ات  هک  مهدب  ار  رادشه  نیا  همجمج  لخاد  راشف  شیازفا  تارطخ  دروم  رد 

تقو ره  میـشاب و  نارگن  ساسح و  همجمج  لخاد  راشف  شیازفا  هب  تبـسن  دیاب  هراومه  دـشکب  لوط  لاس  کی  زا  شیب  يزغم  ياهروموت 
يور شوگ و  تشپ  زا  يریگنوخ  گنردـیب  دومن  زاربا  ار  رـس  رد  یگفالک  ینیگنـس و  دـح و  زا  شیب  يامرگ  راشف و  ساسحا  راـمیب  هک 

. میهد حیجرت  ار  یموس  ینامردولاز ، تماجح و  دصف و  شور  نایم 3  زا  شور  نیرتهب  هک  میهدب  ماجنا  ار  رس  جالم 
فرصم زا  ینارحب  تلاح  نیا  رد  دنکیم . فرطرب  ار  رطخ  تسا و  زاسراک  رثؤم و  رایسب  نارحب  تالاح  نیا  رد  زین  تماجح  دصف و  هتبلا 

. دننک يراددوخ  ادیکا  یهام  دننام  لایس  ریغ  نیلم و  ریغ  درس  جازم  ياراد  یندروخ 

یطایتحا دراوم 
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هجوت نآ  هب  دـیاب  هک  تسا  یـصاخ  نیناوق  ياراد  دـشابیم  نامرد  يریگـشیپ و  رد  بوخ  رایـسب  شور  کی  هکنآ  مغریلع  یناـمردولاز 
لباق باتک  نیا  اب  طابترا  رد  هچنآ  دراد . ور  شیپ  ار  يزارد  ياههار  لماکت  تفرـشیپ و  يارب  زونه  یناریا  بط  یناـمرد  شور  نیا  دومن .

: دسریم رظن  هب  يرورض  نآ  هب  هجوت  هک  دشابیم  ریز  بلاطم  تسا  حرط 
ياهوراد هک  نامرد  عورـش  يادـتبا  رد  دـیابن  هدرک  زاـب  رـس  ءاـضعا ، رهاـظ  رد  هک  یمخز )  ) حرقتم ياـهروموت  يارب  ولاز  زا  هدافتـسا  رد 

رامیب یندب  متسیس  دراو  زونه  یهایگ 
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هب هک  یلامتحا  ياهلولس  اب  هلباقم  يارب  ار  مزال  رـصانع  هدشن و  يزاسکاپ  رگید  ءاضعا  زونه  هک  ارچ  درک . ینامردولاز  هب  تردابم  هدشن 
روبزم ياهلولـس  شخپ  ثعاب  دـناوتیم  تلاح  نیا  رد  ینامردولاز  دـنرادن و  دـندرگیم  دـیدج  هدوت  کـی  لیکـشت  يارب  ییاـج  لاـبند 
تبون دنک . ایهم  ندب  ینمیا  متـسیس  هلباقم  يارب  ار  هنیمز  بسانم  ياهوراد  هکنیا  ات  ددرگ  ماجنا  رود  هار  زا  دـیاب  ینامردولاز  سپ  ددرگ .
ینمیا متـسیس  هب  ار  مزال  تصرف  هک  دشابیم  تسد  زا  دـعب  زور  دودـح 25  اهاپ  يور  زور و  زا 25  سپ  اهتسد  تشپ  یناـمردولاز  مود 

. داد دهاوخ  نمشد  اب  هلباقم  يارب  ندب 
جنر زین  نوخ  تظلغ  نوخ و  راـشف  زا  دـیاش  هدوب و  نوـخ  هبلغ  جازم  ياراد  يزغم  روـموت  هب  ـالتبم  راـمیب  هک  دوـب  نیا  رب  ضرف  اـجنیا  اـت 
دیاـب ناـمرد  يادـتبا  رد  یناـمز  طـقف  تسادـیپ  همجمج  رهاـظ  زا  مخز  هک  یمخز )  ) حرقتم یناطرـس  روـموت  هب  ـالتبم  راـمیب  یلو  دربیم 

. دشاب هتشاد  رب  رد  رامیب  يارب  يدج  رطخ  زغم  ياهتفاب  يور  روموت  راشف  ای  دشاب  دیدش  نوخ  هبلغ  هک  دوش  ینامردولاز 
هبلغ مغلب  ای  ادوس  ای  ارفـص  ـالثم  دـشابیم . نوخ  زا  ریغ  يو  رب  مکاـح  جازم  اـما  تسا  يزغم  روموت  راـچد  هک  تسا  يراـمیب  رگید  ضرف 

روموت هب  تبـسن  طاقن  نیرترود  زا  تسا  رتهب  دوشیم و  ماجنا  جازم  لیدـعت  يزاسکاپ و  ماجنا  زا  سپ  یناـمردولاز  تروص  نیا  رد  دراد .
فرصم عورش  زا  زور  دودـح 65  عقاو  رد  دوشیم  ماجنا  همجمج  يور  ای  شوگ و  تشپ  زا  ینامردولاز  هک  راـب  نیموس  دوش . ماـجنا  زغم 
. تسا هتشذگ  هدوب  تسد  تشپ  دعب  زور  اپ و 25  يور  ادتبا  هک  ینامردولاز  عورش  زا  مه  زور  هتشذگ و 50  روموت  دض  ياهوراد 

هک روطنامه  اما  دـنوشیم  هتخادـنا  اهوراد  فرـصم  عورـش  اب  نامزمه  اهولاز  دـشاب ، نوخ )  ) مد هبلغ  اب  هجاوم  روموت  هب  ـالتبم  راـمیب  رگا 
اپ ناتشگنا  هب  ولاز  ادتبا  يزغم  ياهروموت  دروم  رد  دوش . عورش  يریگنوخ  روموت  هب  تبسن  هطقن  نیرترود  زا  ادتبا  دیاب  مدرک  ضرع 
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هب هدیبسچ  دشاب  هتشاد  ترورض  رگا  هاگنآ  شوگ و  تشپ  دعب  زور  یلا 25  تسد و 20  تشپ  هب  دعب  زور  یلا 25  دوشیم و 20  هتخادنا 

ناـکما هک  يدراوم  رد  طـقف  تسا  دـیدرت  دروم  میقتـسم  روـطب  یناـمردولاز  سپ  درادـن . لاکـشا  مه  مخز  يور  یتـح  یناطرـس و  مخز 
فارطا هتسجرب  روموت  دودح 15  نتفر  نیب  زا  ثعاب  ینامردولاز  ندرگ  فارطا  يوافنل  ياهروموت  رد  الثم  دـشاب . هتـشاد  دوجو  زاتـساتم 

راچد رامیب  دش و  هدهاشم  هدوبن  ریگرد  البق  هک  رامیب  دبک  رد  اهلولـس  نیا  زاتـساتم  راثآ  دـعب  هام  کی  دـیاش  اّما  هدـش  لغب  ریز  ندرگ و 
هب ندیـشخب  تینوصم  فیثـک و  نوخ  ندرک  زیمت  فدـه  اـب  یناـمردولاز  تسا  رتـهب  نیارباـنب  دـیدرگ . اـهمشچ  تسوـپ و  گـنر  يدرز 
اب ینامردولاز  هدرکن  ادیپ  تینوصم  یناطرـس  ياهلولـس  شریذـپ  هب  تبـسن  ندـب  مامت  هک  ینامز  ات  دوش و  ماجنا  ریگرد ، ریغ  ياهمادـنا 

، دـصف ینعی  یناریا  بط  روهـشم  شور  زا 3  کیره  هلیـسو  هب  ینامردنوخ  زا  دـعب  دوش . ماجنا  يزکرم  یلـصا و  روموت  زا  هلـصاف  ظـفح 
: دنک هدافتسا  رتشیب  ریز  داوم  زا  تسا  رتهب  رامیب  يریگنوخ ، نیا  رتشیب  ریثأت  يارب  ولاز ، تماجح و 

هدش نیریـش  نیبجنکـس  اب  هک  بآ  ناویل  مین  کی و  رد  ریـشکاخ  يروخاذغ  قشاق  هک 3  ریشکاخ  اب  نیبجنکس  تبرش  نیبجنکـس ، تبرش 
رد هک  روگنا  هریش  هکرس  قشاق  دنچ  دشاب ، هدش  لح  بآ  ناویل  کی  رد  هک  روگنا  هریـش  قشاق  دنچ  بیـس ، بآ  نیریـش ، رانا  بآ  دشاب ،

يرادقم هک  زمرق ، رکش  تبرش  دشاب ، هدش  نیریش  رکش  اب  هک  شرت  يومیلبآ  تبرـش  دشاب . هدش  قیقر  تبرـش  تروصب  بآ  ناویل  کی 
، سانانآ بآ  روگنا ، بآ  نیریـش ، رانا  بآ  هژیوب  هزات  ياههویمبآ  دـشاب . هدـش  لولحم  کنخ  بآ  ناویل  کی  رد  مرن  هزات و  زمرق  رکش 
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. نآ لاثما  جیوه و  بآ  هبنا ، بآ  نیریش ، لاقترپ  بآ 
کی دریگ . راکب  روآهسطع  يوراد  سپـس  دـهدب و  روخب  دـعب  تعاـس  دودـح 2  هدـش  ماجنا  تماجح  اـی  دـصف  تروصب  يریگنوخ  رگا 

ای ییاهنت  هب  ار  زینشگ  مخت  ناکتسا 
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سپـس دـهد و  روخب  رداچ  ریز  هقیقد  هدـناشوج و 10  بآ  يرادـقم  اب  یتوکاک  ای  هنوپ  ای  شوجنزرم  ای  عاـنعن  اـی  نشیوآ  یمک  اـب  هارمه 
روآيور هسطع  راب  نیدـنچ  الومعم  دوش . ندرک  هسطع  هب  راداو  اـت  دـیمدب  راـمیب  ینیب  رد  ار  هیفنا  ردوپ  يروخیاـچ  قشاـق  كون  هزادـناب 

. دیناکچب ماداب  هشفنب  نغور  ای  هشفنب  نغور  هرطق  کی  ینیب  خاروس  ره  رد  اههسطع  مامتا  زا  سپ  راب . ای 20  ای 15  دیاش 10  دوشیم ،
یمرگ يدرـس و  نیب  لباقت  يرارقرب و  رد  لداعت  داجیا  رامیب و  جازم  میظنت  رد  يدیفم  رایـسب  ریثأت  یناریا  بط  شور  هس  ره  اب  يریگنوخ 

رارق هجوت  دروم  دـیاب  یتاکن  يریگـشیپ  تشادـهب و  ظفح  ظاحل  زا  ینامردولاز  دروم  رد  دراد . همجمج  لخاد  راشف  يرت و  یکـشخ و  و 
: مهدیم حیضوت  هک  دریگ 

ینامردولاز ياهیگژیو 

نوخ رد  تقر  داجیا  ثعاب  هک  دراد  دوجو  نیدوریه ، مانب  ياهداـم  هدـش ، فشک  نونکاـت  هک  میزنآ  اـههد  رب  هوـالع  ولاز  ناـهد  قازب  رد 
رد ولاز  ناهد  قازب  ذوفن  لیلد  هب  دنتـشگ  ادـج  ندـیبسچ  لحم  زا  دـندش و  باریـس  نوخ  زا  اهولاز  هکنآ  زا  سپ  لـیلد  نیمه  هب  دوشیم .

جراخ شین  لحم  نامه  زا  اهگریوم  رد  هدـش  رـشتنم  قازب  هک  ینامز  ات  تشاد  دـهاوخ  همادا  يزیرنوخ  زونه  دـعب  یتاعاس  ات  اهگریوم 
هک تسا  نیا  دراد  ولاز  ناـهد  بآ  هک  یبـیجع  تیـصاخ  تفاـی . دـهاوخ  همادا  نیدوریه  يداـقعنا  دـض  تیـصاخ  لیلدـب  يزیرنوخ  دوشن 

تیـصاخ نآ  رب  هوالع  دـنکیم . جراخ  نوخ  شدرگ  متـسیس  زا  هدرک و  بیکرت  دوخ  اب  ار  اهگریوم  یلخاد  هراوید  ياـهمرج  بوسر و 
نآ زا  بسانم  لحم  رد  عقوم و  هب  هکنآ  طرـشب  دوشیم  یناطرـس  ياهلولـس  دیدش  تیلاعف  ندش  دنک  ثعاب  نآ  یگدننک  درـس  دـیربت و 

تیوقت و اهيرامیب  هیلع  ار  ندـب  ینمیا  متـسیس  نآ  رب  هوـالع  دوشیم  ناوج  ون و  ياهلولـس  داـجیا  ثعاـب  یناـمردولاز  ددرگ . هدافتـسا 
. دیامنیم کیرحت 
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. داد شیازفا  ار  ولاز  یناطرس  دض  تیصاخ  ولاز  ناهد  قازب  رد  ناطرس  دض  هرثؤم  هدام  ندرک  دراو  اب  ناوتب  هدنیآ  رد  دیاش 

دیاب نیاربانب  درادهگن . زاب  اهسوریو  اهبورکیم و  اهچراق و  دورو  يارب  ار  هنیمز  دناوتیم  ولاز  شین  لحم  رد  هتخل  نوخ و  داقعنا  مدـع 
ياـهشور راـک  نیا  يارب  درادـن . صاـخ  ترورـض  تماـجح  دـصف و  رد  هجوت  نیا  هک  دروآ  لـمعب  ياهژیو  تبظاوم  ولاز  شین  مخز  زا 

هدـننکمیمرت چراق و  دـض  هدـننکینوفعدض و  يوراد  هس  ینامردولاز  باتک  هژیوب  رگید  ياـهباتک  رد  نم  دریذـپیم . تروص  یفلتخم 
: منکیم وگزاب  ار  نآ  اجنیا  رد  هک  مدرک  یفرعم  مخز 

نشیوآ  زینشگ ، مخت  یمتخ ، لگ 
هتفای نایاپ  ای  هدـش  مک  يزیرنوخ  هک  یماگنه  ولاز و  زا  هدافتـسا  زا  سپ  مینکیم و  ریمخ  شوجبآ  اب  هدرک و  ردوپ  الماک  ار  وراد  هس  نیا 
شین لحم  رد  ار  يذوم  داوم  اهچراق و  اهبورکیم و  الماک  ات  مینکیمن  زاب  ار  نآ  تعاس  ات 24  میدنبیم و  اهشین  لحم  يور  رب  ار  نآ 

دوش هتـسب  مخز  يور  هلـصافالب  شوج  بآ  اب  ندش  ریمخ  زا  سپ  اهوراد  نیا  ردوپ  هکنآ ، رب  طورـشم  دربب ، نیب  زا  ولاز  مخز  يافرژ  ات  و 
ینوفع و دض  ار  مخز  لحم  الماک  ات  ددرگ  نامـسناپ  هتـسب و  مخز  يور  دورب  نایم  زا  تسا  رارف  رایـسب  هکنآ  ياهسناسا  هکنآ  زا  لبق  ات 

تلاح روکذم  ریمخ  هک  دنامب  هتسب  هدش و  نامـسناپ  ياهنوگب  دیاب  اهمخز  يور  غاد  ریمخ  نیا  تعاس   24 دشخب . تعرس  ار  مخز  میمرت 
مخز و قمع  زا  ار  یلامتحا  تنوفع  عون  ره  هدـیدرگ و  لاـعف  نآ  یـشکتنوفع  یچراـق و  دـض  تیـصاخ  هاـگنآ  دریگب و  دوخ  هب  ریمخت 
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. دشکب نوریب  تسوپ  نیریز  ياهتفاب 
هداد حیـضوت  ینامردنوخ  شور  دشابیم ، رـس  رد  يوق  ینوخ  هدام  ای  نوخ  هبلغ  ياراد  يزغم  روموت  ياراد  رامیب  هکنیا  ضرف  اب  اجنیا  ات 

ار نوخ  هبلغ  هک  ضرف  رب  دبلطیم . ار  يریبادت  زونه  ندب  رسارس  رد  هچ  همجمج و  رد  هچ  اهجازم  یلک  لیدعت  اّما  دش .
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هدام هبلغ  زا  سپ  دیاش  مغلب ، ادوس و  ارفـص و  دنتـسه ؟ یلداعتم  تلاح  رد  رگید  طالخا  اهجازم و  ایآ  اّما  میدرک  فرطرب  ینامردنوخ  اب 
دیاب روموت  طیحم  يرت  یکـشخ و  ظاحل  زا  دـیاش  دـشاب . طیرفت  تلاح  رد  يرگید  طارفا و  تلاح  رد  طـلخ  هس  نیا  زا  رگید  یکی  نوخ 

نآ مادک  ره  هک  دوشیم  فرطرب  اهجازمءوس  لیلحت  میظنت و  هژیو  ياهوراد  هلیـسوب  لداعت  مدع  نیا  دریذپ . ماجنا  نآ  میظنت  رد  يریبادت 
هدام عفد  زا  سپ  هک  بیترت  نیا  هب  دش . دهاوخ  هداد  حیضوت  يزغم  روموت  هب  التبم  نارامیب  دروم  رد  طلخ  نامه  هبلغ  هب  طوبرم  شخب  رد 
هبلغ ثحب  هک  راگنا  هدوب و  يرگید  جازم  ءوس  ياراد  يزغم  روموت  هب  التبم  رامیب  اساسا  هک  مینک  ضرف  دیاب  نوخ ، طلخ  هرطیس  ینوخ و 

رامیب هب  ار  روموت  دـض  یلـصا  يوراد  نآ  اب  هارمه  مینک و  داجیا  ار  لداـعت  نیا  بساـنم  ياـهوراد  اـب  دـیاب  لاـح  تسا  هدوبن  حرطم  نوخ 
. میناسرب

؟ مینک میظنت  ار  یکشخ  يرت و  هنوگچ  روطچ ؟ یکشخ  يرت و  ظاحل  زا 

هراشا

. دراد توافت  فلتخم  دارفا  رد  يرت  یمرگ و  هجرد  اّما  تسا ، رت  مرگ و  دوخ  نوخ 
نورد لایـس  هداـم  روموت  تاحـشرت  اـب  يرت  نیا  عمج  اـی  هداد و  شیازفا  ار  روـموت  تاحـشرت  دـناوتیم  دـشاب  دـح  زا  داـیز  نآ  يرت  رگا 
رجنم دیلوت و  ار  ییاهزاگ  همجمج ، نورد  يامرگ  شیازفا  اب  جیردتب  دننکن و  ادـیپ  جراخ  هب  هار  تابوطر  نیا  هداد و  شیازفا  ار  همجمج 

میخدب ياهلولـس  راشتنا  ناکما  رگید  يوس  زا  دنزاس و  هدامآ  اهبورکیم  دشر  يارب  ار  هنیمز  ای  دنوش و  همجمج  نورد  راشف  شیازفا  هب 
دـض ياهوراد  فرـصم  اـب  دـیاب  يرت  نیا  دـننکیم . دـشر  رتعیرـس  رتتحار و  ینینچنیا  بوطرم  طـیحم  رد  اـهروموت  دـنهد  شیازفا  ار 

شور نیرتمهم  نیرتهداس و  دوش . هدیچرب  دسرب و  لداعت  هب  رس  تالوضف  هیلخت  شور  دنـشاب و  مه  ناطرـس  دض  لاحنیعرد  هک  تبوطر 
نشیوآ و زینشگ و  مخت  يوراد  اب  ادتبا  مدرک ، تبحص  نآ  هب  عجار  لبق  تاحفـص  رد  هک  تسا  ماداب  هشفنب  ای  هشفنب  نغور  هیفنا و  روخب ،

ار رس  طالخا  مدرک  رکذ  البق  هکنآ  هارمه  ياهوراد 
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، دـننکیم زواـجت  مه  هسطع  زا 20  هاـگ  هک  ددـعتم  ياـههسطع  هب  راداو  ار  راـمیب  هیفنا  ردوـپ  ندـیمد  اـب  سپـس  مـینکیم ، جورخ  هداـمآ 
زا يریگولج  نینچمه  دشابیم و  ینیب  يارجم  هک  طالخا  نیا  جورخ  لحم  نتـشاد  هگن  ناور  مرن و  يارب  اههسطع  مامتا  زا  دعب  مینکیم .

. دریذپیم ماجنا  باوخ  زا  لبق  بش  ره  راک  نیا  میناکچیم . ینیب  رد  ماداب  هشفنب  ای  هشفنب  نغور  ینیب  يارجم  یلامتحا  مخز  تیساسح و 
بیترت نیا  هب  هیفنا  ردوپ  هیهت  لومرف  دیآیم . رامشب  نامرد  شور  نیرتمهم  نیرترثؤم و  ینیب  فارحنا  تیزونیس و  نامرد  يارب  شور  نیا 

. تسا

: هیفنا هیهت  زرط 

مرگ  شدنک 2 
مرگ  هشفنب 4  لگ 
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مرگ  زینشگ 4  مخت 
راـمیب ینیب  رد  روخب  باـکترا  زا  سپ  يروخیاـچ  قشاـق  كوـن  هزادـنا  هب  تجاـح  ماـگنه  مینکیم و  ردوـپ  طوـلخم و  مه  اـب  ار  اـهوراد 

زا 2 رتمک  یتح  دوش  هدافتسا  العا  شدنک  رگا  تسا . شدنک  ندوب  بوغرم  ندوب و  يوق  نازیم  هب  لومرف  نیا  رد  شدنک  هزادنا  میمدیم .
بیکرت رد  ار  نآ  نازیم  دـیاب  دـشابن  زیت  دـنت و  بوغرم و  دایز  شدـنک  رگا  دـنکیم و  ددـعتم  ياههسطع  داـجیا  بیکرت  نیا  رد  زین  مرگ 

. میهد شیازفا 

: هشفنب نغور  هیهت  زرط 

زا لبق  دورب و  نایم  زا  هشفنب  تبوطر  ات  میناـشوجیم  میـالم  هلعـش  يور  ردـقنآ  دـجنک ، نغور  مرگ  رد 250  ار  هزاـت  هشفنب  تشم  کـی 
رامیب ینیب  رد  اههسطع  ندش  مامت  زا  سپ  ات  مینکیم  يرادهگن  هدرک  فاص  میرادیمرب و  شتآ  يور  زا  ار  نآ  نغور  رد  هشفنب  نتخوس 

. میناکچب
94 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 

تمـس هب  رـس  زا  تابوطر  ندیـشک  ندرک و  هرغرغ  زا  ترابع  همجمج  نورد  دـح  زا  شیب  يرت  یفاضا و  تابوطر  عفد  رگید  ياـهشور 
جازم ندرک  هابت  هیر و  هب  هدام  لوزن  رطخ  هب  هجوت  اب  دیاب  دش  هتفگ  هک  روطنامه  راک  نیا  هک  دـشابیم  ناهد  زا  نآ  جورخ  قلح و  ولگ و 

هک ار  یبوطر  سنجدب  هدام  عفد  هلباقم و  ناوت  هیر  دیاش  دوش . هدافتـسا  هرغرغ  زا  دیابن  تسا  فیعـض  رامیب  هیر  رگا  دریذـپ . تروص  هیر 
: کشخ روخب  الثم  داد . شهاک  ار  یبوطر  هدام  مه  رگید  ياههار  زا  دوشیم  دشاب . هتشادن  دنکیم  لوزن  نیئاپ  تمس  هب  رس  زا 

. دریگیم کشخ  روخب  نآ  اب  رامیب  هک  وریغ  لدنص و  رتشراخ ، کشخ  هتوب  نانشا ، كات ، بوچ  ردنک ، دنفسا ،
کشخ تروصب  قوف  ياهوراد  ندیـشاپ  درک . دامـض  لحم  نآ  رد  ار  کشخ  ياهوراد  ردوپ  رارکت و  ار  همجمج  يور  شکداب  ناوتیم 

. دنکیم ار  راک  نامه 
سدع هک  سدـع ، قیوس  دـننام : دـهد  قوس  نیئاپ  هب  ار  زغم  یبوطر  هدام  دـنک و  عمج  ءاعما  هدـعم و  زا  ار  تبوطر  هک  ییاهاذـغ  ندروخ 

هایس و هریز  نیریش و  نوسینا  گنهراب و  ای  ریـشکاخ  هدادوب  دنک ، لیم  يروخاذغ  قشاق  دنچ  زور  ره  رکـش  نودب  ای  رکـش  اب  ار  هدش  درآ 
هب ار  زغم  یبوطر  هدام  لاهـسا  داجیا  اب  نآ  هارمه  لهـسم  ياـهوراد  دـیاب  تسا و  روآتسوبی  داوم  نیا  نکیل  نآ . لاـثما  هناـیزار و  زبس و 

دیاـب لهـسم  يوراد  هک  دـینادیم  دروآ . لـمع  هب  يریگولج  تسوبی  داـجیا  زا  گرزب  هدور  رد  نّیل  داوـم  هنقح  هلیـسوب  اـی  دـشکب  نیئاـپ 
ياهوراد اب  یگدـنریگ  نیا  دـهد . رارق  جورخ  يارب  لاهـسا  نایرج  رد  هدرک و  بذـج  دوخ  هب  ار  رـضم  داوم  اـت  دـشاب  هتـشاد  یگدـنریگ 

هخسن رد  نم  هک  دشاب  رتشیب  نآ  يروآتیضوبق  نازیم  زا  لهسم  يوراد  یهدلاهسا  تردق  دیاب  هراومه  یلو  دوشیم  نیمأت  روآتیضوبق 
ياهوراد  نازیم  ناوتیم  نآ  رب  هوالع  ماهتفرگ . رظن  رد  ار  نآ  ماع  لهسم 
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يوراد فرصم  زا  دعب  هکنیا  مینک . رتشیب  زین  ار  انـس  گرب  مزال  لداعت  ظفح  يارب  دوزفا و  لهـسم  تابیکرت  هب  ار  روآتیـضوبق  کشخ و 

تسا یعیبط  لوا  زور  دنچ  يارب  تالاح  نیا  دنوشیم . یگفالک  عوهت و  دردرس ، هچیپلد ، لیبق  زا  یتالاح  راچد  نارامیب  زا  یخرب  لهـسم 
روکذم ضراوع  زور  دنچ  فرظ  ات  دنهد  همادا  تمیالم  اب  ار  وراد  دیاب  دشابیم . هدعم  رد  رضم  مومسم و  طالخا  ینوزف  هدنهدناشن  یلو 

میالم هلعـش  يور  بآ  ناویل  اب 2  ار  کشخ  دـیوش  يروخاذـغ  قشاق  دودـح 2  داـیز  لاهـسا  اـی  هچیپلد و  همادا  تروص  رد  دورب . نیب  زا 
. دننک لیم  هدرک  نیریش  لسع  اب  دننک و  فاص  دنامب ، ناویل  کی  ات  دنناشوجب 

. دنکیم ار  راک  نامه  تابن  اب  دنناشوجب  بآ  ناویل  کی  رد  ار  وئاکاک  ردوپ  يروخاذغ  قشاق  کی  رگا 
. دش هتفگ  یعیبط  ریغ  یفاضا و  تبوطر  ندرک  فرطرب  تادیهمت  زا  ياهّمش  اجنیا  ات 
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زغم دح  زا  شیب  یکشخ  عفر 

اـهناسرنوخ و اـهنیلم و  اههدـنهدبوطر و  هک  تسا  یهیدـب  تسیچ ؟ ریبدـت  دـشاب ، هدـییارگ  یکـشخ  هـب  دـح  زا  شیب  زغم  جازم  رگا 
. دشابیم زین  ندب  يالاب  هب  نوخ  هدنناسر  لاحنیعرد  هک  حّرفم  تبرـش  نیا  دـننام  دـیآیم . راکب  ندـب  يالاب  هب  نوخ  هدـنناسر  ياهوراد 

: حّرفم تبرش  نیا  دننام 
کشمجنرف  مخت  وگنلاب ، مخت  یتبرش ، مخت 

کـشمدیب قرع  ناکتـسا  فصن  بالگ و  ناکتـسا  فصن  اب  ار  نآ  يروخابرم  قشاق  کی  رابره  هدـش و  طولخم  هیهت و  يواسم  روطب  هک 
. دنک لیم  نآ  زا  رامیب  زور  ره  هدرک  نیریش  طولخم و 

96 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 
گنهراب 1]

ص96 ج8 ؛  افش ؛  کیپ  هعومجم 
. دنک لیم  هدرک  نیریش  طولخم و  شوجبآ  ناویل  کی  رد  يروخاذغ  قشاق  کی  زور 

يروخیاچ  قشاق  كون  نارفعز  ددع ، هد  اراخب  يولآ  ددع ، ریجنا 5 
. ددرگ لوانت  دعب  زور  حبص  هدرک و  سیخ  بآ  هلایپ  کی  رد  بش  ره 

ياراخب  يولآ  ولآدرز و  هگرب  وله ، هگرب 
يرادقم اب  دادعت  نامه  اب  حبص  زور  ره  داوم  نیا  هکنیا  ای  دروخب . نآ  زا  رامیب  هدرک  سیخ  بآ  هلایپ  کی  رد  بش  ره  ددع  مادکره 5  زا 

. دنک لیم  رامیب  هدش ، ماغدا  مه  رد  اهنآ  جازم  هتخپ و  ات  دشوجب  ياهقیقد  دنچ  بآ 
وگنلاب مخت  گنهراب ، ناتسپهس ، همودق ،

. ددرگ لوانت  دشکب و  مد  بآ  يرادقم  رد  زور  ره 
. دوش هداد  روخب  نآ  لاثما  كرینپ و  هنوباب و  لگ  یمتخ و  لگ  هدناشوج  ای  بآ و  يرادقم  اب  بش  ره 

شخب يدرـس  هدـننکمرن و  ياـهنغور  رگید  رفولین و  نغور  ودـک ، نغور  هشفنب ، نغور  دـننام  ییاـهنغور  اـب  دنـشارتب و  ار  رـس  تسوپ 
. دوش هداد  شلام  جازمدرس 

میظنت ياهلهسم  جضنم و  اذل  تسا . ریذپانبانتجا  يرورـض و  زین  یفاضا  طالخا  هدننکكاپ  ياههدناشوج  لوانت  قیرط  زا  جازم  لیدعت 
: منکیم رکذ  ار  نآ  فرصم  هیهت و  زرط  حرطم و  شخب  نیا  رد  ار  ندب  طالخا  جازم و 

ییوراد هب  جـضنم  دراد . دربراک  روموت  اب  ریگرد  وضع  هژیوب  رامیب و  مسج  رب  مکاح  یطلخ  یجازم و  طیارـش  هب  هجوت  اب  ریز  ياهجـضنم 
متـسیس رگید و  ياهوراد  اب  ات  دناسریم  ار  اهنآ  رگید  ترابع  هب  دنکیم  مرن  هتخپ و  ار  ندـب  یفاضا  طالخا  هک  دوشیم  هتفگ  ییاذـغ  ای 

نوخ و یفیثک  اهیگدولآ و  ندرب  نیب  زا  يارب  ددرگ . عفد  ندب ، یعافد 
97 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 

سپـس مینکیم  تسـس  مرن و  ار  داوم  نآ  هدنزپ  ای  جـضنم  ياهوراد  هلیـسوب  ادـتبا  هدـش  یطلخ  جازم  ءوس  راچد  هک  ندـب  ياجره  فنل و 
. میئامنیم جراخ  رامیب  دبلاک  زا  ار  اهنآ  لهسم  هلیسوب 

. دوشیم فرصم  تسا  هدروخن  يزیچ  رامیب  زونه  هک  اهحبص  امومع  اهجضنم 
ات مّود  مضه  رد  طالخا  ندـش  هتخپ  يارب  هک  ییاهجـضنم  اب  لّوا  مضه  ینعی  لّوا  لحارم  رد  ندـب  تالاعفنا  لعف و  رد  ریثأت  يارب  جـضنم 
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طالخا ینعی  دـنراد ، دربراک  لوا  مضه  رد  هک  تسا  ییاهوراد  اهجـضنم ، یفرعم  زا  ام  روظنم  العف  دـنراد . توافت  دوریم  راـکب  مراـهچ 
. دنزاسیم جورخ  هدامآ  مرن و  هتخپ و  ار  لّوا  مضه  رد  دوجوم  رّضم  یفاضا و 

اههیلک دـبک و  هب  يدودـح  ات  دـشابیم و  دـعقم  موتکر و  ینعی  هدور  شخب  نیرخآ  ات  نآ  دادـتما  هدـعم و  ات  ناـهد  زا  لّوا  مضه  هرتسگ 
زین اهیگدولآ  جازم و  ءوس  عون  هک  تسا  تهج  نآ  زا  جـضنم  ياههخـسن  دّدـعت  درک . دـهاوخ  اـهنآ  رد  يرـصتخم  ذوفن  هدـش و  کـیدزن 

. دنشابیم توافتم 

: حبص ياهجضنم  عاونا 

هراشا

کشمدیب  قرع  بالگ و  کشمجنرف ، مخت  وگنلاب ، مخت  یتبرش ، مخت  . 1
فصن بالگ و  ناکتسا  فصن  اب  ار  نآ  يروخابرم  قشاق  کی  اتشان  حبـص  زور  ره  دینک ، طولخم  دیریگب و  يواسم  مادکره  زا  ار  اهرذب 

. دینک لیم  هدرک  نیریش  رکش  یمک  اب  دشابیمن  نوخ  دنق  هب  التبم  رامیب  هک  یتروص  رد  طولخم و  کشمدیب  قرع  ناکتسا 
. تسا دنمدوس  رایسب  دنربیم  جنر  بلق  فعض  هجیگرس و  ینوخمک و  زا  هک  روموت  هب  نایالتبم  يارب  جضنم  نیا 

هزات  رانا  بآ  نیبجنرت و  . 2
. ددرگ لح  نیبجنرت  ات  دـینک  مرگ  ار  نآ  دـیزیرب و  هزات  رانا  بآ  ناکتـسا  کـی  رد  ار  نیبجنرت  يروخاذـغ  قشاـق  اتشان 3  حبـص  زور  ره 

. دینک لیم  اتشان  دینک و  فاص  سپس 
98 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 

رد ای  دشابیم و  اهتیتاپه  عاونا  راچد  ای  هتفرگ و  ریهک  ای  تسا و  یفاضا  يارفص  راچد  اهنآ  دبک  هک  روموت  هب  نایالتبم  يارب  جضنم  نیا 
. دشابیم دیفم  رایسب  تسا  يدبک  زوریس  يرامیب  ضرعم 

دشابیم زین  لهسم  هک  تشخریش  رانا و  جضنم  . 3
نیبجنرت ياجب  تشخریش  زین  هخـسن  نیا  رد  دینک . لیم  دینک و  فاص  سپـس  دینک ، لح  هزات  رانا  بآ  ناویل  کی  رد  تشخریـش  لاقثم   2

. دراد دربراک  هرامش 2  جضنم  دراوم  نامه  رد  یلو  دشابیم  رتشیب  تشخریش  يدرس  نیبجنرت  هب  تبسن  دوریم . راکب 
ینساک  قرع  ریشکاخ ، . 4

رادقم هب  هتخیر و  زیمت  ریـشکاخ  يروخاذغ  قشاق  يور 3  غاد  غاد  هلـصافالب  دسرب ، شوج  دح  هب  ات  دـینک  غاد  ار  ینـساک  قرع  ناویل   2
دیفم رایـسب  مرگ  جازم  ءوس  نابحاص  یگتفرگرگ و  شطع و  هب  نایالتبم  غاد و  راح و  ياهدـبک  يارب  دـینک . لیم  دـینک و  نیریـش  زیچاـن 

. تسا
هرتهاش  قرع  ریشکاخ ، . 5

. تسا ریشکاخ  ینساک و  قرع  صاوخ  دننام  زین  نآ  صاوخ  ددرگ . فرصم  هیهت و  ریشکاخ  ینساک و  قرع  دننام  بیترت  نامه  هب 
ردم تایقرع  ریشکاخ ، . 6

زا ار  نوخ  بوخ  تسا و  فیعـض  هیلک  الثم  تسا ، لکـشم  راچد  راردا  يراجم  هناثم و  هیلک و  ظاحل  زا  يزغم  روموت  هب  ـالتبم  راـمیب  رگا 
، دراد گنـس  هقباس  ای  دوشیم  یکان  يوب  درد و  شزوس ، راچد  يرادهزور  ماگنه  ای  دنک ، شیالاپ  دناوتیمن  دراد  هک  یمـس  داوم  ظاحل 
زا کـساخراخ  قرع  رتشراـخ ، قرع  تسا . قوف  تـالاح  همه  يارب  دـیفم  رایـسب  ریز  جـضنم  لاـحرههب  رگید !؟ لـئاسم  تنوـفع و  دـیاش 

ار نآ  غاد  غاد  هلصافالب  دسرب  شوج  دح  هب  ات  دیناشوجب  ردقنآ  میالم  هلعش  يور  دینک و  طولخم  مه  اب  ناویل  کی  مادکره 
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99 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 
ناوارف یبرچ  شندب  تسا و  قاچ  رامیب  رگا  دروخب . دیهدب  رامیب  هب  هناحبص  ياجب  دیزیرب و  هدش  زیمت  ریشکاخ  يروخاذغ  قشاق  يور 3 

ریش ناویل   1 نایم 5 / رد  زور  کی  دـشابیم  کشخ  تسوپ  ياراد  ای  تسا و  رغال  راـمیب  رگا  یلو  دـینک  رارکت  ار  راـک  نیا  زور  ره  دراد 
نیاربانب دینک ، لیم  هناحبص  ياجب  دیزیرب و  ریشکاخ  يروخاذغ  قشاق  يور 3  ار  نآ  هلـصافالب  دسرب و  شوج  دح  هب  ات  دینک  غاد  ار  واگ 

رتشراخ و ياجب  دیناوتیم  دوشیم . لیم  هناحبـص  ياجب  هتخیر و  ریـشکاخ  يور  ریـش  زور  کی  کساخراخ و  رتشراخ و  قرع  زور  کی 
قرع هنوپ ، قرع  هزرم ، قرع  دومن . هدافتـسا  دـنراد  هژیو  رثا  اـههیلک  يزاـسکاپ  تیوـقت و  رد  هک  ردـم  تاـیقرع  زا  یبـیکرت  کـساخراخ 

ّدح هب  ات  دـینک  غاد  ار  نآ  ناویل  راب 2  ره  دـینک ، طولخم  هیهت و  يواسم  مادـکره  زا  یتوکاک  قرع  زینـشگ ، قرع  یمتخ ، قرع  نشیوآ ،
. دنک لیم  اتشان  حبص  رامیب  دیزیرب و  زیمت  ریشکاخ  يروخاذغ  قشاق  يور 3  هلصافالب  دسرب  شوج 

نیبجنکس  ریشکاخ ، . 7
دـشاب هدـش  نیریـش  نیبجنکـس  اب  هک  کنخ  بآ  ناویل  مین  کی و  ات  کـی  اـب  ار  زیمت  ریـشکاخ  يروخاذـغ  قشاـق  اتـشان 3  حبـص  زور  ره 

. دوش لیم  اراوگ  تبرش  نیا  اتشان  حبص  هدرک  طولخم 
نیبجنرت  ریشکاخ ، . 8

. دراد ندب  یمرن  تبوطر و  هب  زاین  هک  یصخش  الک  تسا و  مکاح  هیر  هدعم و  دبک و  رب  یکشخ  ای  دراد  تسوبی  رامیب  هچنانچ 
قشاق يور 3  هلـصافالب  دـینک و  فاـص  هدرک  طوـلخم  شوـجبآ  ناوـیل   1 رد 5 / ار  نیبـجنرت  يروخاذـغ  قشاـق  اتـشان 3  حبـص  زور  ره 

. دنک لیم  هتخیر  زیمت  ریشکاخ  يروخاذغ 
100 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 

خرس  رکش  . 9
. دنک لیم  هدش  نیریش  زمرق  رکش  اب  هک  شوج  بآ  ناویل  کی  اتشان  حبص  زور  ره 

هدش مکاح  وا  رب  مغلب  یتسس و  فعض و  صوصخب  هک  تسا  يرامیب  دبک  هدعم و  نوخ و  هدننکتیوقت  بت و  دض  عبط ، نیلم  جضنم  نیا 
. دشاب

ارفص جضنم  . 10
بوکمین هدرک و  هیهت  يواسم  مادکره  زا  هیوبجنرداب  ناشوایـسرپ ، خرـس ، لگ  زینـشگ ، مخت  ینـساک ، مخت  بانع ، یبآ ، کشرز  هنوباب ،

لیم نیریـش و  یمک  هدرک و  فاص  دـنامب ، ناویل  کـی  اـت  دـیناشوجب  بآ  ناویل  رد 2  يروخاذغ  قشاق  کی  اتـشان  حبـص  زور  ره  دـینک ،
. دینک

مغلب  جضنم  . 11
يروخاذغ قشاق  کی  اتشان  حبـص  زور  ره  دینک ، بوکمین  هدرک و  هیهت  يواسم  مادکره  زا  هنایزار  ناشوایـسرپ ، خرـس ، لگ  هیوبجنرداب ،

. دینک لیم  نیریش و  یمک  هدرک و  فاص  دنامب ، ناویل  کی  ات  دیناشوجب  بآ  ناویل  رد 2 
ادوس جضنم  . 12

قـشاق کی  اتـشان  حبـص  زور  ره  دـینک ، بوک  مین  هدرک و  هیهت  يواسم  مادـکره  زا  هناـیزار  نایبنیریـش ، سودوخوطـسا ، ناـبزواگلگ ،
. دینک لیم  نیریش و  یمک  هدرک و  فاص  دنامب ، ناویل  کی  ات  دیناشوجب  بآ  ناویل  رد 2  يروخاذغ 

هتخپ و ندـب  طالخا  هکنآ  يارب  دوشیم ، لوانت  اتـشان  تلاح  رد  رگید  زیچ  ره  فرـصم  زا  لبق  اهحبـص  الومعم  هک  ییاهجـضنم  اجنیا  اـت 
. دش رکذ  ددرگ  عفد  هدامآ  تسس و 

طالخا زا  هچنآ  هدـش و  راکب  تسد  زور  نامه  رهظ  زا  دـعب  رد  اهلهـسم  هدزبیـسآ  وضع  رد  ای  ندـب  رد  جازم  ءوس  هداـم  جـضن  زا  سپ 
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. دیامنیم جراخ  لاهسا  داجیا  تروصب  رامیب  ندب  زا  ار  تسا  هدش  مرن  هتخپ و  ءوس ،
101 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هب زاین  زور  لصاوف  رد  هچنانچ  اّما  دـنراد ، یبسانم  ریثأت  طالخا  عفد  يارب  اهرهظ  زا  دـعب  لهـسم  اتـشان و  حبـص  جـضنم  لومعم  روطب  هتبلا 
میظنت و يرگید  ياهوراد  رهظ  زا  دعب  رهظ و  حبـص و  نیب  انیب  تاعاس  رد  دـنوش  تسـس  هتخپ و  رتشیب  طالخا  ات  تسه  يرگید  ياهوراد 

. دریگیم رارق  رامیب  هیذغت  راک  همانرب  رد 
ندب زا  ار  یفاضا  طالخا  هک  تسا  تیمها  زئاح  تهج  نآ  زا  اهلهسم  نیا  مزادرپیم . رامیب  جازم  هدننکلیدعت  ياهلهـسم  لقن  هب  کنیا 

اب هدرک و  راـهم  ار  روموت  دـنناوتیم  رتهب  هداد و  ماـجنا  ار  دوخ  راـک  یبوخب  ندـب  ینمیا  یتاـیح و  ياهمتـسیس  هجیتن  رد  دـنکیم  جراـخ 
یکـشخ و بلاغ و  طلخ  عون  ساسارب  بیترت  نیا  هب  اهلهـسم  يدنبمیـسقت  دـنیامن . هبلغ  نآ  رب  جـیردت  هب  هدـش  زیوجت  ياهوراد  کمک 

: دوشیم نییعت  روموت  یلصا  جازم  همجمج و  رب  مکاح  جازم  رامیب و  جازم  يرت 

تسا جازممرگ  شزغم  هک  یسک  . 1

هراشا

رب هداس  مرگ  جازم  ءوس  هچنانچ  دینک . باختنا  دش  هداد  حیضوت  لبق  هحفص  دنچ  رد  هک  ار  مرگ  طالخا  دض  ياههدنزپ  ای  جضنم  زا  یکی 
جضنم درادن ، دوجو  لاحط  ای  دبک  ای  اههیلک و  رد  یحضاو  یتحاران  الثم  تسین  یحضاو  طلخ  ندب  هسیئر  ياضعا  رد  دراد و  الیتسا  ندب 

: مهدیم يرتشیب  حیضوت  مه  زاب  ددرگیم . نییعت  ساسا  نیمه  رب  اهجضنم  باختنا  كالم  تسا . بسانم  نیبجنکس  ریشکاخ 
جـضنم نیب  تروـص  نیا  رد  دراد  مه  تسوـبی  دوـشیم و  کـشخ  شناـهد  اـما  تسا  مکاـح  يزغم  روـموت  هب  ـالتبم  راـمیب  رب  مرگ  جازم 

تسا و نوخ  دـنق  راچد  رامیب  هک  تسا  نیا  رگید  لاثم  مینکیم . باختنا  ار  یمود  نیبجنرت ، ریـشکاخ و  جـضنم  نیبجنکـس و  ریـشکاخ و 
هکنیا ای  تسا  بسانم  یکـشخ ، دـض  مه  تسا و  دـنق  دـض  مه  هک  هزرفـسا  ریـشکاخ و  جـضنم  تروص  نیا  رد  دوشیم  کشخ  شناـهد 

: تسا بیترت  نیا  هب  درس  نیلم  هخسن  تسا . یکشخ  دض  تباید و  دض  هک  مینکیم  باختنا  ار  درس  نیلم  يوراد 
102 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ریشابت ناتسپهس ، همودق ، هزرفسا ، هفرخ ، مخت 
. ددرگ لوانت  طولخم و  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  يروخاذغ  قشاق  کی  اذغ  ره  زا  لبق  تعاس  مین  تسا  رتهب  وراد  نیا 

یطلخ هداـم  نودـب  هداـس و  مرگ  جازم  ءوس  ياراد  اـم  راـمیب  هک  تسا  نیا  رب  ضرف  ـالاح  ددرگیم . نیعم  زین  لهـسم  عوـن  بیترت  نیا  هب 
. تسا یفاک  دنک  میالم  لاهـسا  داجیا  هک  طرـش  نیا  هب  اهرهظ  زا  دـعب  يارب  یمرگ  ندروآ  نییاپ  يارب  ماع  لهـسم  تروص  نیا  رد  تسا ،
جضنم و ياهوراد  رب  هوالع  ار  درـس  جازم  اب  هدناشوج  کی  بش  ات  رهظ  زا  دـعب  دـیایب  نییاپ  رتشیب  یمرگ  تسا  مزال  رگا  زاین  تروص  رد 

: دشاب ریز  حرش  هب  شلومرف  دناوتیم  هدناشوج  نیا  میهدیم . رارق  بش  نامه  رد  فرصم  يارب  دوب  هدش  هتفرگ  رظن  رد  هک  یلهسم 
سفرک  مخت  هکم ، ياچ  یمتخ ، لگ  کشرز ، هشفنب ، رفولین ، ینساک ، مخت 

یقاب ناویل  کی  اـت  دـیناشوجب  بآ  ناویل  اب 2  ار  نآ  يروخاذـغ  قشاق  کـی  بش  ره  هاـگنآ  دـینک ، بوکمین  هیهت و  مرگ  مادکره 25  زا 
. دینک لوانت  هدرک  نیریش  رکش  یمک  اب  دینک و  فاص  دنامب ،

. دشابیم درس  مود  رد  نآ  جازم  هک  دشابیم  هخسن  اههد  زا  ياهنومن  قوف  هخسن  تسا . ددعتم  هنیمز  نیا  رد  اههخسن 
یناطرـس ریغ  ياهروموت  عاونا  هب  التبم  نارامیب  يارب  ریز  ییاذغ  میژر  ددرگ ، باختنا  تهج  نامه  رد  دیاب  زین  ییاذغ  میژر  تسا  یهیدب 
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. تسا هدیدرگ  میظنت  یناطرس  و 

میخدب میخشوخ و  روموت  عون  ره  دض  ییاذغ  میژر 

مهنآ هک  تسا  عنامالب  یناویح  نغور  فرصم  اهنت  تسا . عونمم  يریش  ياههدروارف  ریش و  فرصم  يزغم  ياهروموت  هب  التبم  نارامیب  رد 
همه  مغریلع  دماج  نغور  عیام و  نغور  فرصم  هک  ارچ  دوش  فرصم  دیاب  صخش  كرحت  نازیم  هب  هجوت  اب 

103 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 
فیرعت و دشابیم و  رضم  زین  ملاس  دارفا  يارب  یتح  عیام  نغور  مراد  داقتعا  هدنب  هدوب و  عونمم  دوشیم  نآ  زا  هک  ییاهدیجمت  فیرعت و 
زا یخرب  عفانم  هدـننک  نیمأت  اهنت  درادـن و  یملع  دنـس  هیاپ و  دوشیم  عیام  نغور  دروم  رد  یعمج  ياـههناسر  زا  بترم  هک  ییاهدـیجمت 

ییوگ هک  دوشیم  اههمانزور  رد  یفیراعت  نانچ  نیـصصختم  نیا  يوس  زا  کشخ  ياـهایوس  دروم  رد  هنافـسأتم  دـشابیم . نارادهیاـمرس 
تشوگ تسا و  رتالاب  دنفـسوگ  تشوگ  زا  یتح  صاوخ  رظن  زا  ایوس  دنیوگیم  تسا . رتالاب  دنفـسوگ  هزات  تشوگ  زا  نآ  صاوخ  یتح 

. تسا نآ  دقاف  ایوس  هک  دراد  یتارضم  زمرق 
ییایمیـش الماک  دنیارف  اب  هک  ار  ایوس  ياههناد  ياهتفایزاب  ناوتیم  ایآ  درادن . یملع  هناوتـشپ  هنوگچیه  بلاطم  نیا  میوگب  دیاب  باوج  رد 

؟ تسناد ربارب  دنفسوگ  تشوگ  اب  هدش  هتفرگ  نآ  نغور 
ار مزال  هدافتـسا  نآ  دروم  رد  قیقحت  اب  ات  دوشیم  ياهزیگنا  نیققحم  يارب  دیآیم  ياهملک  دنوادخ  ياهتمعن  زا  هاگره  میرک  نآرق  رد 

دروم رد  ار  ص )  ) مرکا ربمایپ  ثیداحا  اـیآ  تسا . دـیفم  رایـسب  دنفـسوگ  تشوگ  صوصخب  زمرق  تشوگ  یمالـسا  تاـیاور  قبط  دـنربب .
فرـصم يارب  یعنم  یناریا  بط  رد  دراد . زاین  زمرق  تشوگ  هب  دوخ  یتمالـس  يارب  مک  رادـقم  هب  لـقا  دـح  سکره  دیاهدینـشن ؟ تشوگ 

ياهروموت هب  التبم  ناراـمیب  هب  نم  هاـگ  تسا . يرورـض  مزـال و  رایـسب  يدراوم  رد  هکلب  درادـن  دوجو  واـگ  تشوگ  زج  هب  زمرق  تشوگ 
دیفـس و یهام  دننام  رگید  ياهتشوگ  ای  دنفـسوگ و  هچیهام  تشوگ  مرگ  دودح 250  زور  ره  هک  مدرک  هیـصوت  میخدـب  میخشوخ و 
هب نایالتبم  رد  يزاسنوخ  هب  يدیدش  زاین  الوا  هک  متـشاد  تهج  نیدـب  ار  هیـصوت  نیا  دنـشاب . هتـشاد  دوخ  ییاذـغ  همانرب  رد  یگناخ  غرم 

بط ياههخسن  ساسارب  یهایگ  روموت  دض  ياهوراد  کمک  اب  دشاب  هتـشاد  يوق  بوخ و  يزاسنوخ  هک  سکره  دراد و  دوجو  اهروموت 
تشوگ  فرصم  رد  طارفا  هتبلا  دباییم . افش  هدش و  طلسم  شیوخ  يرامیب  رب  تعرس  هب  یناریا 

104 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دشابیم زین  یهام  فرصم  رد  هزادنا  نامه  هب  زمرق  تشوگ  فرصم  دروم  رد  عنم  نیا  یلو  تسین  تسرد 

رد ار  زمرق  تشوگ  عون  ره  فرصم  ءابطا  زا  یخرب  هک  تسا  نیا  یناطرـس  نارامیب  رد  زمرق  تشوگ  فرـصم  دروم  رد  هجوت  بلاج  هتکن 
زا یبـیکرت  رد  اـم  ار  زمرق  تشوـگ  هتبلا  دـنیامنیم . دـیکأت  ار  یهاـم  ندروـخ  هب  هیـصوت  لـباقم  رد  دـننکیم و  عـنم  ناطرـس  هب  ناـیالتبم 
ملع هب  هجوت  اـب  دـیکأت  نیا  دوشن . راـمیب  هجوتم  هیحاـن  نیا  زا  يررـض  هنوگچـیه  اـت  مینکیم  هیـصوت  زپبآ  هتخپ و  تروصب  تاـجیزبس 

یناریا بط  ياههخاش  زا  هک  ملع  نیا  دوشیم . هداد  یملع  هناوتـشپ  اب  يروتـسد  ره  هک  دـننادب  اـت  دوشیم  هیـصوت  ناراـمیب  هب  تاحلـصم 
اهوراد و هب  ایناث  دوشن ، فرصم  هتخانـش و  رگیدکی  اب  راگزاسان  ياهاذغ  الوا  هک  دزادرپیم  اهوراد  اهاذغ و  فرـصم  یگنوگچ  هب  تسا 
اهوراد و زا  یخرب  مومـس  دریگب و  ار  اهنآ  تارـضم  هک  ددرگ  هفاـضا  ییاـهزیچ  تسا  يرورـض  نآ  فرـصم  ناـسنا  يارب  هک  ییاهاذـغ 
ار نآ  يدرـس  ات  ددرگیم  هتخپ  نآ  اب  امرخ  ای  شمـشک  ولپسدـع  يدرـس  عفر  يارب  لاثم  ناونع  هب  میوگب  رتهداس  دـنک . یثنخ  ار  اهاذـغ 

. تسا تاحلصم  ملع  يریگراکب  نامه  راک  نیا  دریگب .
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ییاذغ میژر 

: هناحبص

. ومیلبآ ای  هروغبآ و  اب  زایپ  یگنرفهجوگ و  رایخ و  وهاک و  دالاس  گنرمک و  ياچ  اب  ودرگ  قدنف و  وج و  نان  . 1
ای سفرک و  فیطل  گرب  هناوج و  ای  وهاک و  وج و  نان  شام و  هناوج  اب  هارمه  دشاب  هدش  هتخپ  میالم  هلعش  يور  لبق  بش  زا  هک  دوخن  . 2

. زایپ یگنرفهجوگ و  رایخ و  دالاس 
105 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. زایپ یگنرفهجوگ و  رایخ و  دالاس  هزات و  رانا  بآ  ای  رانا  بر  تبرش  اب  دیشاب  هتفرگ  ار  نآ  یبرچ  هک  دنفسوگ  هچاپ  . 3
. وهاک زایپ و  یگنرفهجوگ و  رایخ و  دالاس  کگنس و  نان  زپبآ ، چراق  اب  هتخپ  جانفسا  . 4

. زایپ یگنرفهجوگ و  رایخ و  دالاس  کگنس و  نان  اب  هدشخرچ  رگنک  . 5

: ماش راهان و 

وج شآ  . 1
ای هروغبآ  ینـشاچ  اـب  نوتیز  نغور  یمک  فرـصم  ماـگنه  دوش . هتخپ  زاـیپ  یمک  کـمن و  اـب  میـالم  هلعـش  يور  دوخن  وج و  يرادـقم 

. دینک لیم  هدرک  هارمه  ومیلبآ 
زینشگ پوس  . 2

ای اراخب  يولآ  اب  یبرچ  نودب  رگید  ناگدنرپ  ای  غرم و  ای  دنفسوگ  هچیهام  جنرب ، یمک  سدع ، ردنغچ ، گرب  ای  جانفسا  اب  زینـشگ  يزبس 
. هروغبآ ینشاچ  اب  هچولآ 

دیفس رگج  اب  وج  شآ  . 3
یمک فرصم  ماگنه  دوش . هتخپ  زایپ  کمن و  اب  میالم  هلعش  يور  دنفسوگ  دیفس  رگج  یمک  زبس و  يایبول  دوخن و  اب  هارمه  وج  يرادقم 

. دینک لیم  هدرک  هارمه  ومیلبآ  ای  هروغبآ  ینشاچ  اب  نوتیز  نغور 
یبرچ نودب  غرم  ای  دنفسوگ  تشوگ  یمک  یگنرفهجوگ ، رگنک ، ساویر ، مغلش ، زبس ، يایبول  سفرک ، لگملک ، يرمق ،)  ) گنـسملک . 4

. دینک باختنا  تسا  سرتسد  رد  دیراد و  لیامت  هک  مادکره  قوف  دراوم  زا  دوش . هتخپ  زایپ  هبوچدرز و  کمن و  اب  میالم  هلعش  يور 
106 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 

بآدوخن  . 5
هدرک هارمه  ومیلبآ  ینـشاچ  اب  نوتیز  نغور  یمک  فرـصم  ماگنه  دوش . هتخپ  بوخ  میالم  هلعـش  يور  کمن  بآ و  اب  دوخن  يرادـقم 

. دینک لیم 
سفرک فیطل  هقاس  نآ  اب  هارمه  دشاب ، هدش  هتخپ  میالم  هلعش  يور  يرفعج  زینـشگ و  يزبس  جنرب و  یمک  هجوگ  اب  هک  ودک  يرادقم  . 6

. دوش لیم  وهاک  و 
زینشگ هتک  . 7

. دینک لیم  یگنرفهجوگ  رایخ و  وهاک ، دالاس  اب  هارمه  دوش  هتخپ  هتک  تروصب  زینشگ  يدایز  رادقم  اب  هک  جنرب 
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دیوش هتک  . 8
ای دنفسوگ  ای  غرم  تشوگ  یمک  یگنرفهجوگ و  رایخ و  وهاک و  دالاس  اب  هارمه  دوش  هتخپ  هتک  تروصب  دیوش  يدایز  رادقم  اب  هک  جنرب 

. دینک لیم  زپبآ  يوگیم  ای  یهام و 
یهامهیلق  . 9

. دینک لیم  وج  نان  ای  کگنس و  نان  اب  هتخپ و  میالم  هلعش  يور  يدنه ، رمت  هیلق و  يزبس  اب  یهام 
. دوش لیم  وج  ای  کگنس  نان  اب  هتخپ و  هاوخلد  یتشروخ  يزبس  ره  ای  زینشگ و  عانعن و  يرفعج و  يزبس  اب  هک  وگیم  . 10

کشرز  شآ  . 11
. دینک لیم  وج  ای  کگنس  نان  اب  دوش و  هتخپ  میالم  هلعش  يور  مه  اب  کشرز  بآ  دنفسوگ و  تشوگ  یتشروخ و  يزبس 

مغلش  شآ  . 12
. دینک لیم  سفرک  فیطل  هقاس  وهاک و  اب  هارمه  دشاب  هدش  هتخپ  مغلش  اب  هک  اوروش  ای  هتشر  شآ 

107 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 
یبرچ  نودب  تشوگبآ  . 13

. دینک لیم  وج  نان  اب  هتخپ و  یگنرفهجوگ  ینامع و  يومیل  یبرچ و  نودب  دنفسوگ  تشوگ  اب  سدع  دوخن و 
. دینک لیم  هروغبآ  اب  یگنرفهجوگ  رایخ و  دالاس  وج و  نان  ای  کگنس  نان  اب  زپبآ  چراق  . 14

فرصم ماگنه  دوش ، هتخپ  دیوش  يزبس  اب  میالم  هلعش  يور  دوش و  هدنک  نآ  تسوپ  ات  دروخب  سیخ  مرگ  بآ  رد  تعاس  دنچ  الاقاب  . 15
. دینک لیم  یگنرفهجوگ  رایخ و  وهاک و  دالاس  اب  هارمه  کگنس  نان  اب  تشروخ  ای  جنرب  اب  تشروخ  دننام 

اب هارمه  دـیزپب و  میالم  هلعـش  يور  هبوچدرز  زایپ و  کـمن و  اـب  دیـشاب  هتفرگن  ار  نآ  ياـهزرپ  هک  یبرچ  نودـب  نادریـش  باریـس و  . 16
. دینک لیم  هکرس  ای  هروغبآ  ای  ومیلبآ  ینشاچ 

لیم یگنرفهجوگ  رایخ و  وهاک و  دالاس  هزات و  رانا  بآ  ای  رانا  بر  تبرـش  اب  هارمه  دیـشاب ، هتفرگ  ار  نآ  یبرچ  هک  دنفـسوگ  هچاـپ  . 17
. دینک

میخشوخ ياههدوت  فنل و  نوخ و  ياهناطرس  روموت و  عون  ره  هب  نایالتبم  ياهزیهرپ 

، خی بآ  شفنب ، ناحیر  رازاب ، رد  لوادتم  ياهلسع  یبرچ ، یندرکخرس ، یبابک ، ياهاذغ  ینیمزبیس ، هتسپ ، ریش ، تاقتـشم  هیلک  ریش و 
هلاسوگ و تشوگ  يدانق ، تاجینیریش  نادندریمخ ، ایبول ، ازتیپ ، چیودناس و  عاونا  سابلاک ، سیـسوس و  سپیچ ، کفپ ، ینتـسب ، هباشون ،

، شکهرشح ياهيرپسا  ورسنک ، توپمک و  عاونا  واگ ،
108 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دنفسوگ هولق  رگج و  لد و  يرطع ، ياهنوباص  وپماش و  عیام ، دماج و  یتابن  ياهنغور  ییایمیش ، ياههدننکوبشوخ 

تسا جازمدرس  شزغم  هک  یسک  . 2

هراشا
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هدام نودب  جازم  يدرـس  هک  یلاح  رد  دراد . دربراک  اجنیا  لهـسم  جضنم و  شور  نامه  اب  یعیبط  ریغ  يدرـس  هدـننکكاپ  ياهوراد  اعبط 
. منکیم باختنا  رامیب  لاححرش  هب  هجوت  اب  ار  حبص  جضنم  دشاب . یطلخ 

اتـشان حبـص  يارب  نیبجنکـس  ریـشکاخ  جـضنم  نامه  دنـشاب  يداع  تلاح  رد  رگید  ياضعا  لاحط و  دـبک و  درادـن و  هیلک  یتحاراـن  رگا 
. دوش نیریش  یلومعم  نیبجنکس  اب  بآ  ناویل  کی  رد  هک  ریشکاخ  يروخاذغ  قشاق   3 مدرک . هراشا  نآ  هب  زین  البق  هک  تسا  بسانم 

. دنک راک  رامیب  مکش  راب  ات 4  بش 3  ات  زور  لوط  رد  دوش و  میالم  لاهسا  داجیا  ثعاب  دیاب  هک  دوشیم  زیوجت  ماع  لهسم  اهرهظ  زا  دعب 
: میهد ماجنا  ار  ریز  راک  دنچ  زا  یکی  دیاب  مرجال  دوشن  داجیا  میالم  لاهسا  رگا 

. میهد شیازفا  راب  ات 3  هب 2  ار  هدناشوج  فرصم  تاعفد  دادعت  هکنآ  ( 1
. میهد شیازفا  رتشیب  ات  مرگ  هب 150  دشابیم  مرگ  هک 50  ار  لهسم  رد  دوجوم  يانس  گرب  رادقم  ( 2

ای هدرک و  سیخ  لبق  بش  زا  ار  هلاشرت  رپ  ای  ولآدرز  وله و  ای  يدـنه  رمت  ای  اراـخب  يولآ  اـی  ریجنا  يرادـقم  لهـسم  ندروخ  اـب  هارمه  ( 3
يدودـح ات  هچیپلد  زا  مرن و  اههدور  اـت  دـنک . لواـنت  لهـسم  ندروخ  زا  سپ  راـمیب  میزپب و  بآ  هلاـیپ  کـی  رد  لهـسم  ندروخ  اـب  هارمه 

. دیآ لمعب  يریگولج 
ود یکی  لهسم  هدناشوج  فرـصم  اب  هارمه  هدرک  رپ  یمرگیلیم  الثم 500  ياهلوسپک  رد  هدرک  ردوپ  ار  لظنح  درز و  ربص  يرادـقم  ( 4

. دنک لیم  ات 
109 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ماع لهسم  فرصم  یطایتحا  دراوم 

ثعاب هنرگو  دینک  مرگ  یمک  فرصم  عقوم  دیاب  دینک ، لوانت  ندش  درس  زا  سپ  هتـشاذگ  لاچخی  رد  رگا  ار  ییوراد  ره  اساسا  لهـسم و 
. دوشیم داب  هچیپلد و 

: دوش دیدش  لاهسا  ای  مکش و  رد  درد  داب و  هچیپلد و  داجیا  ثعاب  لهسم  ندروخ  رگا 
اب هدرک  فاص  دـنامب ، ناویل  کی  هدـش و  راخب  ناویل  کی  ات  دـیناشوجب  بآ  ناویل  اب 2  ار  کشخ  هدش  بایـسآ  دیوش  قشاق  دودح 2  - 

. دنک شوماخ  ار  اههدور  باهتلا  اروف  ات  دروخب  هدرک  نیریش  یعیبط ) الماک   ) لسع
. دنک لیم  هدناشوج و  تابن  يرادقم  بآ و  ناویل  کی  اب  ار  وئاکاک  ردوپ  يرادقم  - 

لیم هدش  نیریـش  تابن  اب  هک  غاد  عانعن  قرع  ای  تابنبآ و  تبرـش  نآ  يور  دـنک و  لوانت  هدرک  مرگ  ار  نیریـش  ماداب  نغور  يرادـقم  - 
. دنک

هیلخت يارب  اهلهـسم  نیا  نوچ  منکیم . لقن  ( 1  ) باتک 3 هحفص 40  نوناق  باتک  زا  ار  بابان  داوم  زا  رـس  هیلخت  يارب  قیقر  ياهلهـسم 
دنراد لکـشم  الاب  مجح  رد  مه  نآ  اههدناشوج  ندروخ  رد  هک  یناسک  يارب  دـنوشیم  هدروآرد  صرق  تروصب  یفرط  زا  دـندیفم و  رس 

. تسا بوخ 

: تارایبش بح 

ار وراد  شنک  يرادیب  تکرح و  ات  دباوخب  نآ  فرـصم  زا  سپ  رامیب  دیاب  درادن . يررـض  چیه  نآ  رارکت  تسا و  نزومک  تارایبش  بح 
دیآیم هدعم  رس  زا  هک  ار  يدنت  راخب  دنهاوخب  رگا  دنشخب و  تیوقت  ار  هدعم  هک  دننزیمآیم  نآ  اب  ار  یکطـصم  درز و  ربص  دربن . نیب  زا 
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. دنناجنگب نآ  رد  مه  ار  هلیله  دیاب  دننک  عفر 
اب ار  اینومقس  هک  تسا  زیاج  دنبلطیم . کمک  هب  ار  نآ  دننامه  اینومقـس و  دشکب  نوریب  ار  يرارم  طلخ  هدربمان  لهـسم  هک  دنهاوخب  رگا 

یمرگ  ندنام و  دایز  زا  وراد  دشاب  هدش  رامیب  هدعم  تکراشم  زا  زغم  رگا  هدرک و  لامعتسا  هدعم  ای  رس  هیقنت  يارب  ربص  تاقتشم 
110 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دشاب زاسكاپ  یکمک  ياهوراد  دیاب  دزرو  یهاتوک  يزاسکاپ " رد " هدعم  هب  ندیشخب  دایز 
. میربب هانپ  سودوخوطسا  دبرت و  لیفجنز و  هارمه  لظنح  هیپ  هب  دیاب  میشاب  هتشاد  کمک  هب  زاین  یمغلب  ياهطلخ  ندنار  نوریب  رد  رگا 

. مینکیم لامعتسا  ار  نآ  دننامه  جیافسب و  نومیتفا ، قبرخ ، یمک  ییادوس  ياهطلخ  ندنار  نوریب  يارب 

: زا تسا  ترابع  هک  هزور  ییاذغ 15  میژر 

. دوشیم هتخپ  ریز  داوم  اب  هک  دینک  لیم  زینشگ  پوس  راهان  ياج  هب  نایم  رد  زور  کی  اهرهظ 
ای اراخب  يولآ  رگید ، هدنرپ  ره  ای  یبرچ و  نودب  غرم  ای  دنفـسوگ  هچیهام  جنرب ، یمک  سدـع ، ردـنغچ ، گرب  ای  جانفـسا  زینـشگ ، يزبس 

هچولآ 
: دینک باختنا  ار  یکی  هاوخلد  هب  ریز  دراوم  زا  بش  ره 

نیبجنکس  وهاک و  اب  زپبآ ، غرم  دیوش و  هتک  ای  زینشگ  هتک  . 1
نیبجنکس  وهاک و  اب  رگید ، ياههدنرپ  ای  زپبآ و  غرم  زپبآ و  يودک  . 2

. ومیلبآ ینشاچ  اب  دنشاب  هتفرگن  ار  نآ  ياهزرپ  هتشادن و  یبرچ  هک  دنفسوگ  شش )  ) دیفس رگج  نادریش و  باریس و  . 3
ره سابلاک و  سیـسوس و  یبابک ، یندرکخرـس ، یبرچ ، زا  زیهرپ  تیاعر  هدش  هتـشاذگ  رامیب  هدهع  هب  ییاذغ  میژر  هک  رگید  تاعاس  رد 
. تسا هدش  هتشاگن  هعونمم  دراوم  لبق  روطس  رد  يزغم  روموت  هب  نایالتبم  دروم  رد  ادیکأت  تسا و  مزال  مضه  رید  نیگنس و  ياذغ  عون 

111 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 

: گنهراب

ای زمرق  رکـش  ای  رکـش  ای  دـنق  ای  تابن  اب  هدرک و  طولخم  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  ار  گنهراب  يروخاذـغ  قشاق  کـی  حبـص  تعاس 10 
. دنک لیم  هدرک  نیریش  یعیبط ) الماک   ) لسع

یهایگ تومسیب  ردوپ 

لومرف دنک . لوانت  بآ  یمک  اب  هدرک  طولخم  رکـش  اب  ار  یهایگ  تومـسیب  ردوپ  يروخاذغ  ات  يروخابرم  قشاق  کی  ماش  راهان و  زا  لبق 
: تسا حرش  نیا  هب  یهایگ  تومسیب  ردوپ 

مرگ  نایبنیریش 60  ردوپ 
مرگ  عانعن 10 
مرگ  هریز 10 
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مرگ  نیریش 10  نوسینا 
مرگ هنایزار 10 

: یندادوب يوراد 

( مرگ  75  ) شدوخ نزومه  اب  ندـش  درـس  زا  سپ  دوش ،) گنر  ياهوهق  ات  دـینک  خرـس  میالم  هلعـش  يور   ) دـیهدب وب  هباتیهام  رد  ار  وراد 
. دینک لیم  بآ  یمک  اب  ار  نآ  يروخابرم  قشاق  کی  رابره  باوخ  زا  لبق  رهظ و  زا  دعب  حبص و 4  تعاس 10  دینک . ردوپ  طولخم و  رکش 

: تابیکرت
مرگ  گنهراب 25 

مرگ  نیریش 25  نوسینا 
مرگ  زبس 25  هریز 

112 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 
تابن ای  رکش  اب  ار  لیفجنز  ردوپ  يروخیاچ  قشاق  کی  ات  فصن  رابره  بش  رهظ و  حبـص و  راب  يزور 3  دیهاوخیم ، رتمرگ  يوراد  رگا 

. دنک لیم  طولخم و  ياچ  ناجنف  کی  رد  ای  شوجبآ  ناکتسا  کی  رد  یعیبط ) الماک   ) لسع ای 

بآدوخن

دیفم و ياذغ  نیا  هارمه  ینـشاچ  دـنک . لوانت  دـشاب  هدـش  هتخپ  کمن  بآ و  اب  هک  يدوخن  ینعی  بآدوخن  يرادـقم  زور  ات 15  زور  ره 
تسا رهظ  زا  شیپ  ای  اتشان  حبص  اذغ  نیا  لوانت  عقوم  نیرتهب  دشاب . ومیلبآ  یمک  نوتیز و  نغور  يرادقم  تسا  رتهب  طالخا  هدننکكاپ 

. حبص تعاس 10  دودح  الثم 

تیزونیس متسیس  ای  یعیبط  ریغ  طالخا  زا  زغم  هیلخت  متسیس 

: روخب داوم 
مرگ  زینشگ 150  مخت 

مرگ  نشیوآ 50 
مرگ  عانعن 50 
مرگ  هنوپ 50 

ات دـیهد  روخب  رداچ  ریز  هقیقد  هد  تدـم  هب  دـیناشوجب و  بآ  هساک  کی  رد  ار  روخب  يوراد  ناکتـسا  کی  ات  مین  باوخ  زا  لبق  بش  ره 
. دوش قرع  سیخ  تروصورس 

ره رد  هشفنب  نغور  هرطق  کی  دوش . مامت  اههسطع  ات  دـینک  ربص  دیـشکب و  ینیب  رد  ار  هیفنا  ردوپ  يروخیاچ  قشاق  كون  هزادـنا  هب  سپس 
. دیناکچب ینیب  خاروس 

مومش
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مومش

مرگ بلاغ  جازم  رد  دنکیم . كاپ  همجمج  زا  ار  یعیبط  ریغ  تابوطر  فعـض و  يدرـس و  هدرک و  تیوقت  ار  زغم  هک  یندرکوب  ياهوراد 
: زا دنترابع  اهوراد  نیا  دروآیم . راب  هب  یحیرفت  هچ  شخب  يدرس  ياهوبشوخ  رس  رد 

113 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 
عیشمارط  کشم  بارغ ، له  زبس ، له  زینوش ، خرس ، لگ  یئاطخ ، لبنس  کخیم ، روفاک ، ربنع ، کشم ، نایداب ، لیفجنز ،

زا ات  دـنریگب  رامیب  ینیب  يولج  بترم  هتخیر و  یناتک  ای  یخن  فیرظ  هچراپ  رد  هدـش  بوکمین  اـی  ردوپ  تروصب  هدرک  مهرد  ار  اـهوراد 
. دریگب ورین  زغم  نآ  مامشتسا 

اهمهرم

هراشا

. دشاب هدش  هتفرگ  وبشوخ  ياهلگ  ناهایگ و  زا  هک  ییاهمهرم 
هکنآ يارب  تسا  هدش  تخس  تفـس و  مکحتـسم و  رایـسب  یجازمدرـس  رثا  رد  زین  شیزغم  روموت  دشاب و  هدش  درـس  رایـسب  زغم  جازم  رگا 

هدـننکمرن مرگ و  ياهمهرم  زا  تسا  مزـال  قوف  تاروتـسد  رب  هوـالع  دـنک  هلمح  نآ  هب  دـناوتب  روموت  هدـننکبیرخت  لـلحم و  ياـهوراد 
. ددرگ هدافتسا  هدنزپ ) )

تروصب لسع  موم  نغور و  اب  دوشیم و  هتخانـش  جازم  دنت  مرگ و  ياهوراد  ناتخرد و  ياههریـش  نوگانوگ و  ياهغمـص  زا  اهوراد  نیا 
. دنراد دربراک  هنیمز  نیا  رد  هک  دنتسه  ییاهنغور  موم و  عاونا  زا  اهیطوریق  دوشیم . هتشاذگ  زغم  يور  هدمآرد و  مهرم 

: زا دنترابع  مرگ  جازم  اب  دراد  دربراک  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاهنغور 
عاوـنا ناـسلب و  نغور  دـیوش ، بادـس ، قـبنز ، یمور ، لبنـس  لیقـسا ، سگرن ، هنوباـب ، شوـجنزرم ، راـغ ، گرب  ناوـغرا ، نسوـس ، نغور 

. مرگ ياهنغور 

: هخسن

قوف  ياهنغور  زا  یکی  بالگ ، قشوا ،
یخن هچراپ  يور  دوش  ظیلغ  ات  میناشوجیم  میالم  هلعـش  يور  نغور  يروخاذغ  قشاق  دودح 3  اب  بالگ  مرگ  اب 300  ار  قشوا  مرگ   75

يور  هدیلام و  فیرظ  یناتک  ای 
114 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دینک دامض  دشابیم  روموت  هب  رتکیدزن  رظن و  دروم  هک  یتمسق  رس  يور  دینک و  مرگ  يرتک  راخب 

: رگید هخسن 

هراشا

روطس رد  هدش  رکذ  ياهنغور  زا  یکی  ای  ناسلب  نغور  مرگ ، مادکره 25  زا  هنمرد  هزوغنآ ، یبرع ، غمص  هایس ، هریز  احرقرقاع ، نیچراد ،
. دنک میظنت  ار  مهرم  یمرن  یتفس و  هک  يرادقم  هب  لسع  موم  الاب و 
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ردوپ اب  دوش  بوذ  ات  دـینک  مرگ  نغور  رد  ار  موم  اهغمـص و  دوش . در  کـلا  نیرتزیر  زا  هک  دـینک  ردوپ  ناـنچنآ  ار  کـشخ  ياـهوراد 
. دیآ تسدب  مهرم  ات  دیزیمآ  مهرد 

دیفم رس  ناقفخ  شهاک  يارب  نغور  موم و  اب  هک  دنـشخب  يدرـس  ياهوبشوخ  زا  نآ  لاثما  بالگ و  کشمدیب ، روفاک ، ریـشابت ، لدنص ،
. دنشابیم

. دننک هعجارم  ریبک  نیدابارقا  هب  نیبلاط  تسا و  رایسب  هنیمز  نیا  رد  مهارم  ياههخسن 

تسا هدروآ  ور  یکشخ  هب  شزغم  جازم  هک  یسک  . 3

: میریگیم یپ  ریز  ياههخسن  زا  یکی  اب  دهدب  زغم  هب  مزال  تبوطر  دناوتب  هک  ار  حبص  جضنم 
. دنک لوانت  هدرک  نیریش  رکش  اب  هدرک و  طولخم  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  اتشان  حبص  زور  ره  ار  گنهراب  يروخاذغ  قشاق  کی  - 

. دنک لوانت  ماش  راهان و  لبق  اتشان و  حبص  ار  مرگ  نیلم  يوراد  - 
کشمجنرف  یتبرش ، مخت  وگنلاب ، مخت  گنهراب ، همودق ،

هدرک نیریش  رکش  اب  طولخم و  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  ار  نآ  يروخابرم  قشاق  کی  راب  ره  طولخم و  مه  اب  هتفرگ  يواسم  مادکره  زا 
. دنک لیم 

115 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دنک لیم  حبص  تعاس 10  دودح  هدرک  سیخ  لبق  بش  زا  هک  اراخب  يولآ  ددع  اب 10  ار  کشخ  ریجنا  ددع  زور 5  ره  - 

. دنک لیم  دعب  زور  هدرک  سیخ  بآ  هساک  کی  رد  ددع  مادکره 5  زا  اراخب  يولآ  ولآدرز ، وله  - 
. دنک لیم  هدرک و  هیهت  الاب  هخسن  قبط  تسا  عبط  نیلم  هک  ار  ریز  هدناشوج 

یتبرش مخت  وگنلاب ، مخت  یمتخ ، لگ  هشفنب ، لگ  رفولین ، ناشوایسرپ ،

تسا جازمرت  شزغم  هک  یسک  . 4

زغم طالخا  هیلخت  تیزونیس و  متسیسس 

. دـیایب دوجوب  بلاـغ  طـلخ  هبلغ  زا  اـی  روموت  تاحـشرت  زا  تسا  نکمم  هک  تسا  یفاـضا  ياـهتبوطر  لیدـعت  ناـمرد  نیرتمهم  نیلوا و 
رب هوالع  هدوب و  رتریگارف  بلاج و  یـسب  تابوطر  هیلخت  شور  میدـق  بط  رد  اما  تسا  دـیفم  تاـبوطر  نیا  جورخ  يارب  تنـش  ندراذـگ 

تحت باتک  نیمه  یلبق  ياهشخب  رد  هک  تسا  یمتـسیس  نامه  شور  نیا  دراد . هدـهعب  یـساسا  شقن  روموت  نامرد  رد  تاـبوطر  هیلخت 
ماداب هشفنب  نغور  سپس  هیفنا و  روخب و  دش . هداد  حیضوت  نآ  فرصم  هیهت و  شور  لومرف و  تسا " جازمدرس  شزغم  هک  یسک  ناونع "

دناوتیم زغم  طالخا  هیلخت  رد  يوق  ییاناوت  لیلدـب  دـهدیم  شهاک  ار  زغم  جازم  يدرـس  هکنآ  رب  هوالع  نوخ  نایرج  رد  عیرـست  لیلد  هب 
تسا يرامیب  هیلع  ندب  ینمیا  متـسیس  ندرک  لاعف  شور  نیا  رگید  نسح  دیامن . لیدعت  ار  زغم  جازم  يرت  هداد و  شهاک  ار  زغم  تابوطر 

. دوشیم دصقم  هب  اهوراد  ندناسر  ثعاب  و 

هزور ییاذغ 15  میژر 

. تسا هدمآ  لبق  روطس  رد  نآ  لماک  نتم 
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. تسا هدمآ  لبق  روطس  رد  نآ  لماک  نتم 
116 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 

حبص جضنم 

باختنا و ار  یکی  يدرـس  یمرگ و  يرت و  یکـشخ و  نازیم  ظاحل  زا  رامیب  لاح  هب  هجوت  اب  هدش  رکذ  البق  هک  ییاهجـضنم  عاونا  نایم  زا 
جضنم هخسن  ای  هدش و  طولخم  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  هک  ریـشکاخ  يروخاذغ  قشاق  اتشان 3  حبـص  زور  ره  لاثم  ناونع  هب  دینک . ارجا 

. تسا بسانم  دش  رکذ  اهجضنم  تمسق  رد  هک  مغلب 

یندادوب يوراد 

. تسا کشخ  موس  لیاوا  ات  مود  رخاوا  رد  نآ  یندادوب  يوراد  جازم 
گنهراب  هایس ، زبس و  هریز  نیریش ، نوسینا 

رب هوالع  رامیب  هک  یتروص  رد  هاگنآ  دنوش  گنر  يا  هوهق  همه  ات  دیهدب  وب  میالم  هلعـش  يور  هباتیهام  رد  دیریگب و  يواسم  مادـکره  زا 
رد دـنک . لیم  هدرک  طولخم  رکـش  بآ و  یمک  اب  ار  ردوپ  زا  يروخاذـغ  ات  يروخابرم  قشاـق  کـی  دـشابن  تباـید  هب  ـالتبم  يزغم  روموت 

. دنک بانتجا  رگید  ياهزیچ  ندروخ  زا  تعاس  کی  ات  لقا  دح  هاگنآ  دوش . يراددوخ  وراد  ندرک  نیریش  زا  نوخ  دنق  دوجو  تروص 
نیریش رکـش  یمک  اب  هدرک و  طولخم  شوجبآ  ناویل  کی  رد  ار  ریـشکاخ  يروخاذغ  قشاق  رهظ 2  زا  دعب  حبص و 4  دودح 10  تعاس 

ياهوهق ات  دـیهدب  وب  هباتیهام  رد  يردـق  یندادوب  يوراد  دـننام  بآ  اب  ندرک  طولخم  زا  لبق  دـیهاوخیم  رتکشخ  رگا  دـنک . لیم  هدرک 
. ددرگ گنر 

یهایگ تومسیب  ردوپ 

. دش رکذ  لبق  روطس  رد  نآ  تابیکرت 
. دنک لیم  هدرک  طولخم  رکش  بآ و  یمک  اب  ار  يروخاذغ  ات  يروخابرم  قشاق  کی  رابره  ماش  راهان و  زا  لبق 
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ماع لهسم 

. مرگ مادک 25  ره  زا  ناتک  مخت  نیتنسفا و  یمتخ ، لگ  مرگ و  مادکره 50  زا  نیبجنرت  خرس و  لگ  انس و  گرب 
بآ ناویل  ود  اب  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  کی  راب  ره  راب  ود  یلا  کی  بش  رـصع و  ددرگ ، بوکمین  ات  دینک  بایـسآ  طولخم و  ار  اهوراد 

. دننک يراددوخ  وراد  ندرک  نیریش  زا  یتباید  دارفا  دینک . لیم  هدرک  نیریش  یمک  دینک و  فاص  دنامب  ناویل  کی  ات  دیناشوجب 

کشخ روخب 

هخـسن کی  هب  دـهدیم . شهاک  ار  رظن  دروم  وضع  تابوطر  دوشیم و  هدـیمد  رامیب  تروصورـس  هب  دود  تروص  هب  هک  ییاهوراد  ینعی 
: دیئامرف هجوت  دروم  نیا  رد 

. یشکاخ نایبنیریش ، هشیر  كات ، بوچ  نانشا ، بوچ  زایپ ، تسوپ  دنفسا ،
ار رس  هقیقد  تدـم 10  کشخ  مرگ و  هچراپ  اب  رابره  دـیهد و  رارق  اهوراد  دود  ضرعم  رد  ار  رـس  دـینک و  بوکمین  طولخم و  ار  اهوراد 

. دینک رارکت  زاین  نازیم  هب  زور  ره  دینک . رارکت  ار  رس  نتسب  روخب و  راب  دنچ  دیدنبب و 
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. تسین دشاب  زغم  طالخا  هیلخت  متسیس  نامه  هک  رت  روخب  كرت  ینعم  هب  کشخ  روخب  زا  هدافتسا 

ینتشاذگ یندیشاپ و  يوراد 

سدع  يزیرجات ، ایقاقا ، یسراف ، رانلگ  وزام ، رانا ، تسوپ 
ود یکی  دیـشاپب . تسا  رتکیدزن  روموت  هب  هک  یتمـسق  هژیوب  رـس  يور  راب  ات 3  هنازور 2  دـینک . ردوپ  هدرک و  طولخم  مه  اـب  ار  اـهوراد 

شکداب  هقیقد  رظن 10  دروم  لحم  يور  هکنآ  زا  سپ  ار  راک  نیا  رگا  دییوشب . سپس  دنامب  نآ  يور  تعاس 
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شکداـب عـضوم  يور  راـب  ود  یکی  زور  ره  هـک  زور  دـنچ  دودـح  زا  سپ  رگا  تـشاد . دـهاوخ  يرتـشیب  ریثأـت  دـیهد  ماـجنا  دیاهتـشاذگ 
. دش دهاوخ  هتساک  یفاضا  تابوطر  زا  هدش و  جراخ  زغم  رضم  ياهیگدولآ  يدایز  رادقم  دینک  تماجح  هب  تردابم  دیاهتشاذگ ،

ماع تماجح 

رد هک  تسا  یهیدـب  رامیب  یمـسج  ناوت  تسا . رثؤم  زغم  يرت  یکـشخ و  رد  لداعت  داجیا  جازم و  میظنت  يارب  فتک  ود  نیب  ماع  تماجح 
. دوش هتفرگ  رظن  رد  دیاب  تماجح  هلمج  زا  يریگنوخ  عون  ره  ماجنا 

یگدنز لحم 

قطاـنم رد  روشک  لامـش  رد  تسا  هدـش  جازم  رت  یعیبـط  ریغ  تلاـح  هب  شزغم  لاـحنیعرد  هک  روـموت  هب  ـالتبم  راـمیب  رگا  تسا  یهیدـب 
همه دـیاب  تروص  نیا  ریغ  رد  دـنک . ترجاـهم  يریوک  کـشخ و  ياهقطنم  هب  ناـمرد  ناـمز  يارب  تسا  رتـهب  دـنکیم  یگدـنز  بوطرم 

کشخ و ار  شقاتا  طیحم  لقا  دح  دـهد . ماجنا  نیریاس  زا  شیب  شزغم  یعیبط  ریغ  يرت  ندرک  فرطرب  يارب  ار  مزال  ریبادـت  تادـیهمت و 
. دنک تبوطر  زا  يراع 

دراد کشخ  مرگ و  جازم  شزغم  هک  یسک  . 5

. دهد ماجنا  عمج و  مه  اب  دش  رکذ  هناگادج  مادکره  مرگ  جازم  کشخ و  جازم  دروم  رد  هک  يریبادت  همه 
عمج اب  دـشابیم  رت  درـس و  کشخ ، درـس و  رت ، مرگ و  جازم  لماش  هک  زغم  روکذـم  ياهتلاح  ریاـس  مدرک  ضرع  هک  یـشور  نیارباـنب 

ياههخـسن هک  دریگ  رارق  لداعت  تلاح  رد  دـیاب  رامیب ، زغم  ندـب و  رب  مکاـح  جازم  ءوس  تلاـح  دـض  ياـهوراد  بساـنم و  ریبادـت  ندرک 
. دش رکذ  لبق  تاحفص  رد  طوبرم 
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ندرک دایز  مک و  اب  يرت  یکـشخ و  يدرـس و  یمرگ و  نازیم  دیاب  نامرد  لوط  رد  هراومه  زین  یطلخ  هدام  نودب  ياهجازمءوس  دروم  رد 

رد رامیب  یمـسج  ياهشنکاو  شنک و  همه  ات  دوش  هتفرگ  رظن  رد  دـیآیم  شیپ  هک  یتارییغت  هب  تبـسن  اهوراد  زا  یخرب  ندرک  ضوع  و 
. دریگ رارق  لداعت  تلاح 

يزغم روموت  دض  ياهوراد 

يارب اهنآ  زا  ياهعومجم  ای  يدارفنا  تروصب  اهوراد  نیا  همه  اما  دراد  دوجو  روفو  هب  یهایگ  بط  رد  يزغم  ياهروموت  دـض  ياـهوراد 
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. دراد هدـش  هبرجت  گنهامه و  هعومجم  کی  رگید  ترابع  هب  ای  متـسیس  کی  هب  زاین  روموت  جالع  یلو  تسا ، بوخ  روموت  هب  التبم  رامیب 
يرامیب نیا  نامرد  زاسهنیمز  هک  ار  یجازم  لداعت  زاس و  تخوس و  میظنت  ندـب و  یتاـیح  لاـمعا  يزاـسکاپ  لیدـعت و  لـبق  تاحفـص  رد 

مجـسنم و ناـمرد  هب  سپـس  مزادرپیم  دـنراد  روـموت  دـض  تیـصاخ  هک  دـیفم  ياـهوراد  زا  يدادـعت  هب  ادـتبا  نوـنکا  مدرک . رکذ  تـسا 
. تخادرپ مهاوخ  دنکیم  رب  نایم  زا  ار  يزغم  ياهروموت  هک  ياهدشهبرجت 

( کشخ مرگ و   ) هنزگ
( کشخ مرگ و   ) هروپلک

( بوطرم درس و   ) هزات روگنا  گرب 
( رت درس و   ) روگنا هکرس 

. دناسریم افرژ  هب  ار  اهوراد  هرثؤم  هدام  هک  تسا  هدنناسر  ياهوراد  زا  هکرس 
( کشخ مرگ و   ) بادس

( کشخ مرگ و   ) زینشگ مخت 
( رت درس و   ) یمتخ لگ 

( کشخ مرگ و   ) انس
( رت درس و   ) خرس لگ 

( کشخ درس و   ) خرس لدنص 
( کشخ مرگ و   ) احرقرقاع

( لدتعم  ) بانع
( کشخ درس و   ) يزیرجات بلعثلا ، بنع 

( کشخ مرگ و   ) نوقیراغ
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( رت درس و   ) لویت گرب 
( کشخ مرگ و   ) ربک لگ  گرب و  هشیر و 

( کشخ مرگ و   ) هرجنا مخت 
( کشخ مرگ و   ) یک ناویا  هزبرخ  تسوپ 
( رت درس و   ) ینساک لگ  گرب و  هشیر و 
( رت درس و   ) ساویر لگ  گرب و  هشیر و 

( کشخ مرگ و   ) راهب هشیمه  لگ  گرب و  هشیر و 
( کشخ مرگ و   ) سفرک گرب  خیب و  هشیر و 

( کشخ مرگ و   ) یتشد زایپ  هویم  گرب و  هشیر و 
( کشخ مرگ و   ) دروآداب هایگ 

( رت درس و   ) وله هویم  گرب و 
( رت درس و   ) ولآدرز هویم  گرب و 

( رت درس و   ) اراخب يولآ 
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( کشخ مرگ و   ) نادجنا
( کشخ مرگ و   ) تورزنا

( کشخ مرگ و   ) نیریش نوسینا 
( کشخ درس و   ) هایس درز و  تاجهلیله :

( کشخ لدتعم و   ) یلباک هلیله 
( کشخ مرگ و   ) هیوبجنرداب

( کشخ مرگ و   ) یتبرش مخت  جورداب ،
( کشخ مرگ و   ) یلباک گنرب 

( کشخ مرگ و   ) نارداموب فساجنرب ،
( کشخ مرگ و   ) جیوافسب

( کشخ مرگ و   ) ناشوایس رپ 
( کشخ مرگ و   ) ارشاف

( تدشب مرگ   ) ایناواف
( کشخ مرگ و   ) برت لجف ،

( کشخ مرگ و   ) نویسارف
( کشخ مرگ و   ) جندوف

( کشخ مرگ و   ) رامحلا ءاثق 
( رت درس و   ) بصق

( کشخ درس و   ) روفاک
( کشخ درس و   ) جنکاک
( کشخ مرگ و   ) جکیبک

( کشخ مرگ و   ) اندنگ هرت ، ثارک ،
( کشخ مرگ و   ) بنرک ملک ،

( کشخ مرگ و   ) ایورک
( کشخ مرگ و   ) ثوشک

( کشخ مرگ و   ) نیبگنازگ
( کشخ درس و   ) زینشگ

( کشخ مرگ و   ) شدنک
( کشخ مرگ و   ) ندال

( کشخ مرگ و   ) نیریش ماداب  زول ،
( کشخ مرگ و   ) خلت ماداب  رملا ، زول 
( کشخ مرگ و   ) ریغص ریبک و  فول 

( کشخ مرگ و   ) هصلخم

افش کیپ  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 563 

http://www.ghaemiyeh.com


( کشخ مرگ و   ) شوجنزرم
( کشخ مرگ و   ) یتوکاک عیشمارط ، کشم 
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( رت درس و   ) هفرخ مخت 

( کشخ مرگ و   ) ناسلب
( کشخ درس و   ) رانک هویم 

( کشخ مرگ و   ) جرحدم دنوارز 
( کشخ مرگ و   ) مس روبنز ،

( کشخ مرگ و   ) گرگ هرهز 
( کشخ مرگ و   ) هابور هرهز 

( کشخ مرگ و   ) نوتیز
( کشخ مرگ و   ) ردنغچ قلس ،

( کشخ مرگ و   ) سویلاسیس
( کشخ مرگ و   ) یکرت هنمرد  حیش ،

( کشخ درس و   ) دیفس لدنص 
( کشخ مرگ و   ) یکطصم

( کشخ مرگ و   ) لقم
( کشخ مرگ و   ) يدنه حلم 
( کشخ مرگ و   ) هلئاس هعیم 

( کشخ مرگ و   ) سگرن
( کشخ مرگ و   ) نیرسن

( کشخ مرگ و   ) انعن
( رت درس و   ) رفولین

( کشخ مرگ و   ) درز نسوس  جو ،
( کشخ مرگ و   ) سرو
( کشخ مرگ و   ) دهده
( کشخ مرگ و   ) نویله
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يزغم ياهروموت  قفوم  جالع 

میخو  رایسب  عون  زا  يزغم  ياهروموت  جالع  يارب  گنهامه  هدومزآ و  هعومجم  کی  اجنیا  رد 
. دش هداد  حرش  البق  نآ  ندوب  كانرطخ  یمیخدب و  حرش  هک  اموتسالب  امویلگ  ياهروموت 

دروم نیا  رد  هک  جازم  ءوس  عون  هب  هجوت  اب  مه  نآ  هک  زغم  هژیو  يزاـسکاپ  بلاـغ و  طـلخ  هب  هجوت  اـب  راـمیب  ندـب  رـسارس  يزاـسکاپ  . 1
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. مدرک ثحب  لبق  تاحفص  رد  الصفم 
دنناوتیمن روموت  دـض  ياهوراد  دریذـپن  تروص  حیحـص  يزاـسکاپ  دوشن و  هتخانـش  یتسرد  هب  راـمیب  جازم  رگا  منکیم  دـیکأت  مه  زاـب 

. دنربب شنیب  زا  هدرک و  هلمح  نآ  هب  یتسردب 
هروپلک  یجراخ ، لویت  گرب  هرجنا ، . 2

: هرجنا
زین مرگ  مود  رد  کـشخ و  مرگ و  موس  لوا  رد  نآ  جازم  تسا . یـسراف  تغل  هلمهم  ءار  حـتف  میج و  مض  نوـن و  نوکـس  هزمه و  حـتف  هب 

: تسا حرش  نیا  هب  ریبک  نیدابارق  زا  لقن  هب  نآ  صاوخ  الامجا  دناهتفگ .
حتفم هدعم و  شش و  هنیس و  یقنم  قرع و  ریش و  ضیح و  لوب و  ردم  هبلص ، ماروا  للحم  ءاضعا و  حرقم  بذاج و  هجزل و  طالخا  فّطلم 

زا هنیـس  هیقنت  باصتنالا و  سفن  وبر و  ردص و  ضارما  تهج  ریعـشلا  ءام  اب  نآ  خوبطم  گرب  ندـیماشآ  زرپس و  رگج و  هدـس  محر و  مف 
محر و یگدمآرب  فاعر و  سبح  تهج  نآ  هزات  گرب  دامض  فاعر و  عطاق  ینیب  رد  نآ  هدیبوک  گرب  نتـشاذگ  هظیلغ و  هجزل  طالخا 

تحارج  تهج  کمن  اب  بصع و  ياوتلا  تهج  لسع و  اب  اصوصخ  لیلاث  عطق  لمد و  ندوشگ  هلیبد و  لیلحت 
123 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 

حورق تهج  کمن  اب  نآ  دامر  دامـض  شوگانب و  مرو  تهج  نوتیز  نغور  اب  نآ  هتخپ  زرپس و  تهج  نغور  موم  اب  هدیزگ و  هناوید  گس 
جزل مغلب  رفصا و  ءام  جارخا  ءاقستسا و  سفنت و  تالآ  هفرس و  وبر و  تهج  نآ  مخت  شش و  هنیس و  هیقنت  تهج  ریعـشلا  ءام  اب  نآ  خیب  و 

 ... ناطرس و مخز  تهج  هبسانم  مهارم  اب  نآ  دامض  هدرگ و  لاحط و  للع  و 
بتک ریاس  ریبک و  نیداـبارق  هب  دـنناوتیم  ناـهوژپشناد  هک  دناهدرمـشرب  یناریا  بط  رد  نآ  گرب  مخت و  يارب  يداـیز  رایـسب  صاوخ  و 

هک میاهتفرگ  يدیفم  رایسب  جیاتن  هداد و  رارق  یسررب  دروم  فلتخم  ياهشور  هب  ار  تیصاخرپ  هایگ  نیا  زین  ام  دننک . هعجارم  یناریا  بط 
. میباییمن رتشیب  حیضوت  يارب  یترورض  زغم  ناطرس  دروم  رد  اجنیا  رد 

. دشابیم نآ  گرب  رد  سپس  نآ و  مخت  رد  هایگ  نیا  تیصاخ  نیرتشیب 
هدافتسا  زرط 

زا هک  یلوـیت  گرب  اـی  یکیژلب  هدـش  بایـسآ  لوـیت  گرب  مرگ  لـقا 50  دـح  اـب  هدرک و  بایــسآ  ار  کـشخ  هرجنا  گرب  مرگ  ره 500 
لباق کـشخ  هرجنا  مرگ  ره 500  ءازا  رد  مرگ  ات 100  رادـقم  نیا  دـینک . طولخم  دوشیم  تشادرب  ناـملآ  هسنارف و  یلاوح  ياـهروشک 

. دینک هفاضا  نآ  هب  کشخ  هروپلک  مرگ  ات 50   25 تسا ، شیازفا 
ظاحل زا  دـشاب . هدـش  تشادرب  نالیگ  ناتـسا  سولاچ و  ياههوک  فارطا  زا  هک  تسا  نآ  دـشابیم ، هنزگ  نآ  رگید  مان  هک  هرجنا  نیرتهب 

مینیمولآ فورظ  زا  هدافتـسا  دروم  رد  دـیکا  عنم  هنزگ  زا  هدافتـسا  رد  هجوت  لباق  هتکن  دـنکیم . لمع  رتهب  رگید  یحاون  زا  ریثأت  تیفیک و 
رد مینیمولآ  زلف  زا  یمک  رادـقم  یتح  شزیر  دوشیم . نآ  تایوتحم  دراو  هدـش و  بیکرت  یهاـیگ  داوم  اـب  فورظ  نیا  هک  ارچ  دـشابیم .

اهاذغ نتخپ  رد  یتح  زلف  نیا  دشابیم . كانرطخ  رایسب  عومجم  رد  دوشیم  هدناشوج  وراد  هک  رابره 
124 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. تسا یشومارف  داجیا  شضراوع  نیرتمک  زغم  ياههیال  رد  زلف  نیا  بوسر  دوش . هدافتسا  دیابن  زین  هناخ  رد 
هدادن تسد  زا  ار  دوخ  هیلوا  تیفیک  ات  دوش  فرصم  ندناشوج  زا  سپ  هلصافالب  دیاب  هک  تسا  نآ  هنزگ  زا  هدافتـسا  دروم  رد  رگید  هتکن 

سکالف بآ  حطس  هک  ياهنوگهب  دینک  مد  ار  هنزگ  شوجبآ  سکالف  کی  رد  درادن  دوجو  یفاک  تاناکما  هک  اهترفاسم  رد  اما  دشاب .
دنچ ات  ار  وراد  ناوتیم  بیترت  نیا  هب  دراذـگب . ریثأت  وراد  رب  ات  دـشابن  ییاوه  سکالف  برد  نتـسب  ماگنه  ات  دـشاب  الاب  هطقن  نیرتالاب  اـت 

. دومن يرادهگن  هدناشوج  زا  سپ  تعاس 
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. ددرگ هدافتسا  سکریپ  ای  یگنس  ینیچ ، یباعل ، لیتسا ، دننام  یفورظ  زا  هنزگ  هژیوب  یهایگ  ياهوراد  ندناشوج  يارب  تسا  رتهب  نیاربانب 
تسا  حرش  نیا  هب  وراد  هیهت  زرط 

بآ ناویل  رد 2  دیاهدرک  بیکرت  مه  اب  الاب  روتـسد  قبط  هک  ار  یلویت  گرب  هنزگ و  يروخاذـغ  قشاق  رابره 2  بش  رـصع و  رهظ ، حبص ،
. دشاب مرگ  زا 20  رتمک  دیابن  ندناشوج  رابره  يارب  کشخ  هنزگ  تشادرب  رادقم  دینک . لیم  دینک و  فاص  دنامب  ناویل  کی  ات  دیناشوجب 

رایـسب ریثأـت  اـسب  هچ  رت  هنزگ  تسا . شیازفا  لـباق  زین  راـب  ات 8  کـشزپ  روتـسد  هب  زاـین  تروص  رد  زور  رد  نآ  فرـصم  تاـعفد  دادـعت 
. دیوریم نالیگ  سولاچ و  قطانم  رد  روشک  لامش  رد  هک  تسا  نآ  هنزگ  عون  نیرتهب  دشاب . هتشاد  کشخ  هنزگ  زا  يرتقیمع 

: دیئامرف هجوت  هروپلک  لویت و  گرب  هنزگ و  فرصم  دروم  رد  ياهژیو  هتکن  هب  مه  زاب 
یضراوع هتـشگ و  دنق  دیدش  شهاک  ثعاب  درادن  ار  هنزگ  دایز  مجح  نیا  ندروخ  هب  تداع  هک  يرامیب  يارب  تسا  نکمم  هدناشوج  نیا 

رابب دردرس  فعض و  نوچمه 
125 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 

داد شیازفا  ار  نآ  جیردت  هب  هدومن و  افتکا  ندناشوج  رابکی  يزور  هب  نامرد  عورش  لوا  ياهزور  الوا  دیاب  لکشم  نیا  عفر  يارب  دروآ .
. دنکن وربور  لکشم  اب  ار  رامیب  ندروخ  ندناشوج و  راب  يزور 4  دعب  زور  ات 4  فرظ 3  ات 

رارق رامیب  ییوراد  فرـصم  راک  روتـسد  رد  دـیاب  اعطق  هک  تسا  يرورـض  مهم و  رایـسب  ياـهوراد  زا  روگنا  هریـش  هکرـس  رگید  يوس  زا 
. دریگ

.3

روگنا هریش  هکرس 

قیقر تبرـش  ناویل  کی  رابره  راب و  لقا 3  دح  زور  رد  دیاب  ادـیکات  يزغم  ياهروموت  هب  نایالتبم  هک  تسا  يداوم  زا  روگنا  هریـش  هکرس 
رتشیب ات  يروخاذـغ  قشاق  ات 3  دودح 2  رابره  تسا . يرورـض  ناویل  کی  فرـصم  ییاذـغ  هدـعو  ره  اب  هارمه  دـننک . لوانت  ار  نآ  هدـش 

. تسا دیفم  رایسب  عنامالب و  زور  لوط  رد  ناویل  زا 3  شیب  فرصم  دوشیم . طولخم  بآ  ناویل  کی  اب  هریش ، هکرس 
رثا رد  هک  تسا  ینوخ  دنق  نازیم  نیمأت  نآ  زا  رتمهم  تسا و  نآ  یناطرس  دض  روموت و  دض  رثا  روگنا  هریش  هکرـس  مهم  صاوخ  زا  یکی 

. دباییم شهاک  رامیب  ندب  رد  هنزگ  فرصم 
نیا رد  تسیگدروخامرس . هب  ءالتبا  ماگنه  نآ  ررض  یکی  دراد  دوجو  روگنا  هریش  هکرس  روگنا و  هریش  فرـصم  دروم  رد  عنم  دروم  ود 
کی رد  ار  زمرق  رکش  يرادقم  دوش . هدافتسا  زمرق  رکـش  هدش  قیقر  تبرـش  زا  نآ  ياجب  یگدروخامرـس  عفر  ات  يزور  دنچ  دیاب  تروص 

. دنک لوانت  ندش  کنخ  زا  سپ  هدرک  لح  شوج  بآ  ناویل 
یگناـخ روگنا  هکرـس  نآ  مهد  کـی  نازیم  هب  تسه  هک  رادـقم  ره  هب  روگنا  هریـش  هک  تسا  حرـش  نیا  هب  روگنا  هریـش  هکرـس  هیهت  زرط 

امرخ هریش  اب  ار  روگنا  هریش  دیابن  زگره  ددرگ . جوزمم  مه  اب  هریش  هکرس و  بوخ  ات  دیناشوجب  هقیقد  ات 3  هدرک و 2  طولخم 
126 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 

يراـمیب اـب  هزراـبم  رد  تسا و  يزاـسنوخ  رد  فورعم  ياهاذـغ  اـهوراد و  هلمج  زا  روگنا  هریـش  درک . طولخم  تسا  لومعم  هک  روـطنآ 
رد تسا ، نوخ  دـنق  هب  ءالتبا  مود  دروم  تسا . يرامیب  هیلع  حـلاص  ملاس و  نوخ  دـیلوت  يارب  ندـب  تیوقت  مهم  ياهرازبا  زا  یکی  ناطرس 

تبرـش فرـصم  اـب  زور  لوط  رد  داد و  شیازفا  دـصرد  نازیم 50  هب  روگنا  هریـش  اـب  بیکرت  رد  ار  هکرـس  نازیم  ـالوا  دـیاب  تروـص  نیا 
هاـگنآ دـیهدب  ياهقیقد  کـی  شوج  کـی  طولخم و  مه  اـب  ار  ود  ره  دـشاب ، راـنا 2  بر  هروغبآ 3 و  تبـسن  هک  راـنا  بر  هروـغبآ و 
تباید دـض  ییایمیـش  ياهوراد  ددرگ . لرتنک  نوخ  دـنق  ات  دـینک  لوانت  راب  دـنچ  زور  لوط  رد  طولخم و  کنخ  بآ  اب  تبرـش  تروصب 
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. دریگ رارق  هدافتسا  دروم  دنق  لرتنک  نیا  رد  دناوتیم  زین  نآ  لاثما  دیمالگ و  نب  یلگ  دننام 

ناطرس جالع  رد  اهزاسنوخ  شقن 

جالع رد  یتنـس  بط  ساسارب  هک  ییاهمتـسیس  رد  تسا . رثؤم  رایـسب  اهروموت  ندرب  نیب  زا  رد  دنکیم  دـیلوت  روگنا  تاقتـشم  هک  ینوخ 
زین اهاذغ  اهوراد و  هدش و  هتـشاد  لوذبم  صاخ  هجوت  دشاب  روموت  دـض  ملاس و  نوخ  دـیلوت  انامه  هک  مهم  نیا  هب  دوشیم  میظنت  ناطرس 
دض نوخ  هک  اهاذغ  اهوراد و  نیا  دنشاب . هتشاد  شقن  ناطرـس  دض  نوخ  دیلوت  رد  يرادقم  مادکره  هک  دوشیم  زیوجت  ياهنوگب  یگمه 

: زا دنترابع  اههخسن  نیا  رد  دننکیم  دیلوت  ناطرس 
اراخب يولآ  ریجنا و 

روگنا هریش 
گنهراب 

. دش هداد  حیضوت  لبق  روطس  رد  هک 
کشمجنرف  وگنلاب و  یتبرش ، مخت 
127 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 

قرع ناکتـسا  فصن  بالگ و  ناکتـسا  فصن  اب  ار  نآ  يروخاـبرم  قشاـق  کـی  راـبره  دـینک و  طولخم  مه  اـب  هتفرگ  يواـسم  ار  هس  ره 
. دوش لیم  هدروآ  رد  نیریش  تبرش  تروصب  کشمدیب 

رانا بآ 
دهاوخن تمواقم  بات  رانا  بآ  لباقم  رد  هک  دبک  نوخ و  ناطرس  صوصخ  هب  دشاب . هتشادن  ریظن  دیاش  ناطرس  دض  نوخ  دیلوت  ظاحل  زا 

. دوش لوانت  دایز  رادقم  هکنآ  طرش  هب  تشاد 

هکاوف ياهتبرش 

. تسا هدش  هداد  حرش  نآ  عاونا  هیهت  دروم  رد  لقتسم  روطب  اهتبرش  باتک  رد 
یتخرد  هجوگ  هدولاف 

ار يراهب  هویم  نیا  دشابیم . سران  زبس و  زونه  هک  یماگنه  هژیوب  تسا  رثؤم  تیاغ  هب  ناطرس  دض  نوخ  دیلوت  رد  دشاب  هچولآ  نامه  هک 
لوط رد  دنربیم  تذل  نآ  فرصم  زا  کمن  یمک  ندیـشاپ  اب  مدرم  هداد و  رارق  شورف  ضرعم  رد  اههارراهچ  رـس  اهشورفتسد  الومعم 

. دوشیم هیصوت  طارفا  هب  نآ  فرصم  زور 
ساویر  هدولاف 

. دوشیم هیصوت  ساویر  تشروخ  هیهت  رد  زین  ماخ و  تروصب  دشابیم  راهب  لصف  رد  یهلا  ياهتمعن  زا  مه  نآ 
هزات  کشمت 

رایـسب اهناطرـس  عاونا  ندرب  نیب  زا  رد  دناوتیم  دوش  طارفا  نآ  ندروخ  رد  هچره  ات  مرگ  زا 250  دوشیم . تفای  روفوب  روشک  لامـش  رد 
. دشاب رثؤم 

128 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 
( الط هرطق   ) یتخرد يولآ 

توق و هب  تعرـس  هب  ار  ینوخمک  فعـض و  تسا . دـیفم  تیاـهنیب  ناطرـس  هب  طوـبرم  ياـهینوخمک  رد  تشرد  گـنردرز  يوـلآ  نیا 
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. دوش ادج  نآ  تخس  ءازجا  تسوپ و  ات  دیهد  روبع  شکبآ  زا  دیزپب و  ار  نآ  زا  يرادقم  زور  ره  دیامنیم . لیدبت  ینوخرپ 
هب نایالتبم  همه  فعـض و  ینوخمک و  هب  التبم  نارامیب  هب  هدـش  ظیلغ  شتآ  يامرگ  يور  يدودـح  ات  هک  ار  دوشیم  در  شکبآ  زا  هچنآ 

. دیئامن هدهاشم  ار  نآ  شخبورین  رایسب  ریثأت  ات  دیناروخب  اهناطرس  عاونا 
. دنتـسه میهـس  رظن  دروم  نوخ  دیلوت  رد  نآ  دراوم  همه  هک  اهناطرـس  اهروموت و  عاونا  هب  التبم  نارامیب  صوصخم  ییاذغ  میژر  هرخالاب 

دننام ییاهزاسنوخ  زا  هک  ینوخ  اّما  هولق ، رگج و  لد و  دننام  دنشابیم ، هدش  هتخانش  نوخ  دیلوت  رد  هک  دنتسه  رگید  ياهاذغ  زا  يرایسب 
. دروخیمن ناطرس  اب  هزرابم  دردب  دیآیم  دوجوب  دروم  هس  نیا 

نآ هب  زاین  یـصاخ  طیارـش  رد  هک  يرگید  هویم  ای  روگنا و  ولیک  دـنچ  ات  رامیب  تیفرظ  هب  هجوت  اب  هاگ  ولیک و  کـی  اـت  مین  زا  ندروخ  اـم 
. مینکیم زیوجت  دوشیم  ساسحا 

هدرک باوج  حالطـصا  هب  دـیدج  بط  يابطا  يوس  زا  هک  ینارامیب  مدرک  هدـهاشم  هاگ  میاهتفرگ . نآ  زا  زین  یبوخ  رایـسب  جـیاتن  اـقیقحت 
هک فتک  یحارج  لمع  زا  سپ  هک  یسک  لاثم  يارب  دندرک . هبلغ  ناطرـس  يرامیب  رب  ناوارف  ياههویمبآ  هویم و  فرـصم  اب  دندوب ، هدش 

زورما حالطـصا  هب  ءاقـستسا و  يرامیب  هب  هدرک و  ریگرد  ار  دبک  هدش و  رـشتنم  ناطرـس  دندوب و  هتـشادرب  اجنآ  زا  ار  یناطرـس  هدـغ  کی 
. دنک لوانت  رانا  بآ  ناویل  هنازور 5  ماهدرک  زیوجت  هک  ییاهوراد  رب  هوالع  هک  متساوخ  وا  زا  نم  دوب ، هدش  راچد  يدبک  زوریس 

ات رثکا  دح  دیاب  دیدج  بط  تابـساحم  ساسارب  هک  ناشیا  دروخیم . هزات  رانا  بآ  ناویل  هنازور 17  هک  دز  گـنز  نم  هب  نارهت  زا  يزور 
دنچ نونکا  دنامیم  هدنز  رگید  هام   2
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. تسا یگدنز  همادا  لاح  رد  یتحارب  درادن و  دوجو  شندب  رد  ناطرس  زا  يراثآ  رگید  هک  تسا  لاس 

روخب

وـضع تسا . نوخ  نایرج  نآ  بقاعتم  هیر و  قیرط  زا  يرامیب  تیارـس  زا  يریگـشیپ  شتلع  نیلوا  ناطرـس  عاونا  هب  التبم  نارامیب  رد  روخب 
هک تسا  يزغم  ياهروموت  رـضاح  باـتک  ثحبم  دوشیم . رـسیم  تاروخب  هلمج  زا  یفلتخم  ياـهوراد  هلیـسو  هب  شتظفاـحم  هیر  یـسفنت 
رد العف  ریز  هخسن  اّما  تسا  ناوارف  هنیمز  نیا  رد  رثؤم  ياهوراد  هچرگ  دریگب . رارق  راک  روتسد  رد  دیاب  ینیب  هار  زا  رثؤم  ياهوراد  ادیدش 

. تسا هداد  ار  مزال  خساپ  ریقح  تایبرجت 
مرگ  عانعن 50  مرگ ، نشیوآ 50  مرگ ، شوجنزرم 50  مرگ ، زینشگ 400  مخت 

رد دیهدب . روخب  رداچ  ریز  هقیقد  دیناشوجب و 10  بآ  هساک  کی  رد  ار  نآ  ناکتسا  کی  باوخ  زا  لبق  بش  ره  طولخم و  مه  اب  ار  همه 
امازلا روآهسطع  ياهوراد  زا  روخب  ماجنا  زا  سپ  يزغم  ياهروموت  يارب  اما  تسا  یفاک  ییاهنت  هب  روخب  هاگ  رگید  ياضعا  ناطرـس  دروم 
هلیـسو ره  هب  دیاب  يزغم  روموت  زا  یـشان  تاحـشرت  تسا  هدـش  باختنا  حرـش  نیا  هب  هخـسن  اههد  نایم  زا  نآ  هخـسن  دوش . هدافتـسا  دـیاب 

. دشابیم روآهسطع  ياهوراد  زا  هدافتسا  شور  نیرتهب  هک  ددرگ  جراخ  همجمج  زا  نکمم 

سوطع هیفنا :

مرگ  زینشگ 20  مخت  مرگ ، کشخ 20  هشفنب  مرگ ، شدنک 10 
قرع سیخ  تروص  هکیلاـحرد  هقیقد  تدم 10  هب  روخب  ماجنا  زا  سپ  رابره  دـینک . رپ  کچوک  ياههشیـش  رد  دـینک و  ردوپ  ار  اهوراد 

. دوش عورش  اههسطع  ات  دینک  ربص  دیشکب و  ینیب  رد  هتخیر  تسد  فک  يروخیاچ  قشاق  كون  رادقم  هب  هدش 
دیناکچب و ینیب  رد  ار  روخب  هدناشوج  بآ  زا  هرطق  ود  یکی  دشن  داجیا  هسطع  هکیتروصرد 
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تشاک و ّتلع  هب  تسا  يوق  روآهسطع  يوراد  کی  هک  شدـنک  هنافـسأتم  دوش . داـجیا  هسطع  اـت  دـینک  رارکت  ردـقنآ  دـیاب  ار  راـک  نیا 
زا یخرب  دـنرادن و  ار  یهوک  شدـنک  تردـق  ییایمیـش  ياهدوک  یملع و  ياهشور  زا  هدافتـسا  يزرواشک و  ياهنیمز  رد  نآ  تشادرب 

، دنهدیمن ناشن  یلمعلا  سکع  زین  روآهسطع  ياهوراد  نیرتيوق  لباقم  رد  دنوشیم و  هجاوم  ندرک  هسطع  ناوت  مدع  لکشم  اب  نارامیب 
هب رس  فارطا  رد  شکداب  زا  هدافتسا  دومن . تیاده  نوریب  هب  ار  زغم  حطـس  تاحـشرت  طالخا و  دیاب  نکمم  هلیـسو  ره  هب  تروص  نیا  رد 

تروص نیا  ریغ  رد  الا  دـنک و  کمک  كانرطخ  تاحـشرت  نیا  جورخ  هب  دـناوتیم  شکداـب  رارکت  زا  دـعب  رت  تماـجح  داـیز و  تاـعفد 
. تشاد دهاوخن  دوجو  طالخا  جورخ  يارب  یهار  داجیا  رس و  هتسوپ  نتفاکش  زج  ياهراچ 

ماداب هشفنب  نغور 

کـشخ ار  تروصورـس  دـیاب  روخب  ماجنا  زا  سپ  دـینک  تقد  دـیناکچب . ماداب  هشفنب  ای  هشفنب  نغور  هرطق  ود  ات  کـی  ینیب  ره  رد  هاـگنآ 
. دورب نیب  زا  یگدروخامرس  ندیئاچ و  لامتحا  ات  دینک 

( ییوراد مامح   ) نزبآ

هدید بسانم  هک  ینزبآ  نیرتهب  دننک . هدافتسا  ندب  يوشوتسش  يارب  یصاخ  یهایگ  ياهوراد  زا  تسا  مزال  اهناطرس  عاونا  هب  نایالتبم 
دنچ دینک و  طولخم  هکرـس  ای  ومیلبآ  اب  ار  ردس  ناویل  کی  دودح  دشابیم . ومیلبآ  ای  هکرـس  نوتیز و  نغور  ردس و  زا  یبیکرت  هدـش 

وپماش نوباص و  عون  ره  زا  هدافتـسا  زا  دیئوشب و  نآ  اب  هدرک و  زیمت  نآ  اب  ار  ندب  مامت  دییازفایب . نآ  هب  زین  نوتیز  نغور  يروخاذغ  قشاق 
. دیئامن يراددوخ 
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: يزاسکاپ همادا 

هب هجوت  اب  دیاب  دراد  همادا  نامرد  هک  ینامز  ات  میالم  تروصب  اّما  تسا  يرورـض  مهم و  رایـسب  نامرد  لوا  زور  رد 15  يزاسکاپ  هچرگ 
. دوش زیوجت  رامیب  رب  مکاح  طیارش 

. دشابیم بسانم  طلخ  عون  ره  يزاسکاپ  يارب  هک  تسیاهیاپ  یلصا و  يوراد  ماع  لهسم 
میالم دنور  کی  اب  يزاسکاپ  ات  مینک  طولخم  دوشیم  زیوجت  رامیب  يارب  هنزگ  رب  هوالع  هک  ییاههدناشوج  اب  ار  ماع  لهـسم  تسا  نکمم 

. دشاب هتشاد  همادا 
ياراد تباید  هدـناشوج  یهگناو  تسا ، نوخ  دـنق  يرامیب  راچد  ضیرم  هک  ارچ  مینکیم  جوزمم  تباید  هدـناشوج  اب  ار  ماع  لهـسم  الثم 

ار اهنآ  دنشاب  هدشن  ریگرد  ءاضعا  نیا  رگا  دهدیم و  رارق  هلمح  دروم  لاحط  دبک و  شراوگ و  هاگتسد  رد  ار  ناطرـس  هک  تسا  یبیکرت 
: تسا ریز  حرش  هب  تباید  هدناشوج  هخسن  دزاسیم . مواقم  يرامیب  تیارس  زاتساتم و  هب  تبسن 

یبآ  کشرز  یمتخ ، لگ  ینامع ، يومیل  دیوش ، مخت  یکم ، ياچ  هدیبوکن ، قامس 
رگا دینک و  طولخم  هدش  بوکمین  ماع  لهـسم  اب  سپـس  دوش  بوکمین  ات  دینک  بایـسآ  طولخم و  مه  اب  دـیریگب و  مرگ  مادکره 25  زا 

هفاضا نآ  هب  یکم  يانـس  مرگ  دصکی  دودح  دهدن  شهاک  ار  ماع  لهـسم  یلهـسم  رثا  تباید  هدناشوج  هدننکضبق  يورین  دـیهاوخیم 
. دینک

تیارـس لباقم  رد  ای  دنوش و  نامرد  زین  اههیلک  تسا  مزال  هکنیا  ای  دنوش و  لمع  دراو  رتلاعف  اههیلک  تسا  مزال  ماع  لهـسم  رانک  رد  رگا 
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یفاضا يانس  مرگ  دصکی  زاین  تروص  رد  الاب  لالدتسا  نامه  اب  هفاضا و  ماع  لهـسم  هب  ار  نکـشگنس  هدناشوج  دندرگ  مواقم  ناطرس 
: دیئامن هجوت  نکشگنس  هخسن  هب  دیئامن . هفاضا  نآ  هب 

مرگ  ترذ 25  لکاک 
مرگ  سالیگ 25  مد 
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مرگ  هشفاک 25  مخت 
مرگ  دیوش 25  مخت 

مرگ  کساخراخ 25 
يویلک ياهيرامیب  يارب  هیاـپ  يوراد  کـی  هخـسن  نیا  هکلب  تسا  هیلک  گنـس  راـچد  راـمیب  هک  تسین  نیا  نکـشگنس  ناونع  زا  روظنم 

دننام دراد ، دربراک  هیلک  ياهيرامیب  ضراوع  ریاس  يویلک و  ياهتنوفع  رد  یلو  تسا  گنس  نتـسکش  نآ  مهم  راثآ  زا  یکی  هک  تسا 
طولخم یتبـسانم  هب  مادـکره  رگید  ياهوراد  اب  دـشابیم و  شراوگ  هاگتـسد  هدـعم و  ياـهجازمءوس  يارب  هیاـپ  يوراد  هک  ماـع  لهـسم 

. ددرگیم

: لوا زور  رد 15  صارقا  هب  هدناشوج  حیجرت 

مجح هچنانچ  نآ  زا  سپ  اما  دراد  حیجرت  رگید  ياهزیچ  صرق و  هب  تبـسن  اهیندناشوج  نامرد  عورـش  لوا  زور  رد 15  يزاسکاپ  يارب 
ياهصرق اـی  لوسپک و  رد  هدـش  دراو  ردوپ  تروصب  ار  اـهيزاسكاپ  ناوتیم  دـنکیم  تمحز  داـجیا  راـمیب  يارب  اهیندـناشوج  داـیز 

يارب تسا  نکمم  مومـس  داـیدزا  هک  ارچ  دوش  لـیام  تسوبی  هب  راـمیب  جازم  دـیابن  هاگچـیه  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  داد . همادا  زاـستسد 
: دوشیم هئارا  ریز  حرش  هب  اهصرق  ردوپ و  نیا  هخسن  دشاب . هتشاد  رب  رد  ار  ییاهررض  ندب  یعافد  متسیس 

مادکره زا  یمتخ  لگ  نیتنـسفا و  ناتک و  مخت  مرگ ، مادـکره 25  زا  لظنح  درز و  ربص  مرگ ، مادک 50  ره  زا  يدمحم ، لگ  انـس ، گرب 
مرگ   10

لیم ات  دـنچ  زور  رد  جازم  بسانت  هب  هنازور  دـینک و  دراو  یمرگیلیم  ياهلوسپک 500  رد  هاگنآ  دـینک  ردوپ  طولخم و  مه  اب  ار  اهوراد 
. دوش ماجنا  زور  رد  راب  ات 3  لقا 2  دح  یتحار و  هب  تجاح  ياضق  هراومه  ات  دنک 

هتخوس و ياهطلخ  ندروآ  نوریب  رد  نآ  ریثأت  هرابرد  نوناق  باتک  رد  سیئرلا  خیـش  هک  ایاقوق  بح  سودوخوطـسا و  بح  جراـیا و  بح 
رد دنکیم  دیکأت  ظیلغ  خلت و 
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یکی تسا . ددعتم  نآ  ياههخسن  دوش . عفد  هراومه  ندب  مومـس  ات  دنک  لوانت  نآ  زا  زور  ره  رامیب  زاین  بسانت  هب  دراد . دربراک  عقوم  نیا 

: منکیم رکذ  نیدابارقا  زا  لقن  هب  ار  اهنآ  زا  اتود 

سونیلاج جرایا  بح 

. دنادرگ يوق  دزاس و  كاپ  هدساف  طالخا  زا  ار  هدعم  دزیر و  ورف  غامد  رس و  زا  ار  طالخا  تسا و  عفان  ار  رگج  هدعم و  رس و  درد 
مرد  ارقیف 5  جرایا 

مرد  ربدم 6  دیفس  دبرت 
مرد  درز 5  هلیله  تسوپ 
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بـش ره  دیزاسب  اهبح  جوزمم و  هزات  ینـساک  بآ  اب  دینک و  برچ  نیریـش  ماداب  نغور  اب  دینک و  در  زیر  کلا  زا  دـیبوکب و  ار  اهوراد 
. دیرب ورف  بح  هس  ود  مرگمین  بآ  اب  باوخ  زا  لبق 

ریبک يواح  زا  لوقنم  جرایا  بح 

. دربیم نیب  زا  ار  رس  هدعم و  تالوضف 
مرد  ارقیف 6  جرایا 

مرد   4 درز 5 / هلیله  تسوپ 
بح هس  ود  مرگمین  بآ  اب  باوخ  تقو  دـیزاسب و  اهبح  جوزمم و  هزاـت  سفرک  بآ  اـب  دـینک و  در  زیر  کـلا  زا  دـیبوکب و  ار  اـهوراد 

. دیهد ورف  زاین  ساسارب 

سونیلاج زا  ایاقوق  بح 

. دنک هظیلغ  لوضف  جارخا  دنادرگ و  زیت  ار  هرصاب  هقیقش ، درد  دردرس و  عرص و  یمغلب و  ضارما  يارب  زا  تسا  عفان 
134 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ءزج مین  کیره  زا  يوشم  ياینومقس  لظنحلا و  محش  ءزج ، کی  مادکره  زا  یمور  یکطصم  یمور ، نیتنسفا  نوقیراغ ، يرطوقس ، ربص 
خیرات دشاب . لفلف  هناد  هزادنا  هب  کیره  هک  دیزاسب  اهبح  دیناشوجب و  سفرک  بآ  اب  دینک و  در  زیر  کلا  زا  دیبوکب و  مه  اب  ار  اهوراد 

. دیربورف دنک  لاهسا  داجیا  هک  ینازیم  هب  بح  دنچ  بش  ره  دشابیم . تخاس  زا  دعب  لاس  ود  ات  بوبح  نیا  فرصم 

سودوخوطسا بح 

جیردت هب  زاین  تروص  رد  هدش و  عورش  فیعض  عون  زا  اهلهسم  نیاربانب  دنشکب ، نوریب  ار  رـضم  طالخا  مارآمارآ  دیاب  لهـسم  ياهوراد 
. دراد رامیب  لاح  هب  یگتسب  نیا  دنوشیم و  رتيوق 

اههرغرغ

رب هوالع  شور  نیا  دـنوشیم . هدیـشک  نوریب  رـس  رد  عقاو  ياهروموت  فارطا  رـس و  زا  هرغرغ  ياهوراد  هلیـسوب  رـس  طالخا  زا  يرادـقم 
کـشزپ صیخـشت  راـمیب و  زاـین  هب  هتـسب  مه  ناـمرد  لوـط  رد  دـش  هداد  حیـضوت  هزور  هیلوا 15  يزاـسکاپ  رد  لـبق  تاحفـص  رد  هـکنآ 

. تشاد دهاوخ  همادا  زاین  تروص  رد  یتنس  بط  صصختم 

تسا هریچ  زغم  رب  يوارفص  هدام  رگا 

يروخاذـغ قشاق  دـنچ  دـنامب ، یقاب  ناویل  کی  دوش و  هل  هتخپ و  بوخ  ات  دـیزپب  بآ  ناویل  رد 4  يروخاذـغ  قشاق  نازیم 2  هب  ار  سدـع 
. دینک هرغرغ  راب  یلا 8  هنازور 7  دینک و  هفاضا  یگناخ  هکرس 

تسا هریچ  زغم  رب  مغلب  هدام  رگا 

قرع عانعن ، قرع  ناویل  رد 2  يروخاذغ  قشاق  کی  دیریگب . يواسم  مادکره  زا  جنرانراهب  هیوبجنرداب ، یسراف ، رانلگ  خرس ، لگ  نایداب ،
مه  اب  اهنیا  همه  ای  یکی  هزرم ، قرع  نشیوآ ،
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. دینک هرغرغ  راب  یلا 8  هنازور 7  دیناسرب و  شوج  دح  هب  میالم  هلعش  يور  دینک و  طولخم 

هک مادـکره  بیترت  هب  دـنراد  روضح  همجمج  یلخاد  تفاب  رد  یعیبط  ریغ  تلاـح  رد  يرادـقم  هب  مادـکره  طـالخا  نیا  زا  مادـکره  رگا 
رد نیئاپ  هب  زغم  زا  داوم  لوزن  مداد  رکذـت  البق  هک  روطنامه  دـیهد . لوزن  نیئاپ  تمـس  هب  طلخ  نامه  صوصخم  هرغرغ  اـب  ار  تسا  رتشیب 

رظنفرـص هرغرغ  زا  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب  هتـشاد  ار  یلوزن  هدام  عفد  ناوت  هدوبن و  فیعـض  ینیئاپ  ياهمادنا  هک  تسا  دـیفم  یتروص 
. دینک

هک گنهامه  کیتامتـسیس و  يوراد  ره  رد  یلو  دربیم  نیب  زا  ار  يزغم  ياهروموت  یبوخ  هب  قوف  ياهشور  اب  يزغم  ياهروموت  نامرد 
تیارد اب  دیاب  یناریا  بط  قذاح  بیبط  هک  دیآیم  دوجوب  ياهانثتسا  دوریم  راکب  يرامیب  کی  يدوبان  يارب  تهج  کی  رد  لماوع  همه 

باتک یلبق  ياهشخب  رد  دراوم  نیا  دنک . باختنا  تالکشم  عفد  يارب  ار  هار  نیرتهب  بسانم  تاراکتبا  ندرب  راکب  اب  عقوم  هب  صیخشت  و 
. دوشیم هراشا  نآ  هب  هرابود  الامجا  نآ  هداعلا  قوف  تیمها  لیلد  هب  یلو  هدش  رکذ 

تائانثتسا یقارتفا و  دراوم 

تسا ضراوعرپ  ییایمیش  ياهوراد  زا  هدافتسا  ینامردوترپ و  ینامردیمیش و  دننام  ییایمیش  ياهوراد  بیرخت  هدش  هبرجت  عناوم  زا  یکی 
دیدج بط  ءابطا  زا  يراک  رگید  هک  دـننکیم  دزـشوگ  هدـنادرگزاب و  يو  هداوناخ  هب  ار  رامیب  هاگنآ  دروآیم و  رد  ياپ  زا  ار  ضیرم  هک 
دیدج بط  یبیرخت  تایلمع  ناونع  اب  دراوم  نیا  ام  دننک . هدامآ  ناشزیزع  رامیب  گرم  يارب  ار  دوخ  دیاب  دیایمنرب و  ییاپورا  حالطـصا  هب 

ات مـینکیم  حرطم  مـیاهدروآ  تسدــب  نوگاـنوگ  تاــیبرجت  رثا  رد  نونکاــت  هـک  ار  اــهنآ  ندرک  فرطرب  ناربـج و  دراوـم  هدرمــشرب و 
. مینادرگزاب سویأم  رامیب  هب  تحص  افش و  دنوادخ  يرای  هب  لیدبت و  يراودیما  هب  ار  یبرغ  بط  طلغ  تامادقا  نیرتروآسأی 
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دروم رادـقم  هب  تسا  مزال  هدـش  دـیدش  ینوخمک  تکالپ و  تفا  راچد  ییایمیـش  ياهوراد  فلتخم و  ياهوترپ  تباصا  رثا  رد  رامیب  رگا 

رد زور  کی  هاگ  نوخ  ناطرـس  يرامیب  رد  دیآ . دوجوب  یهایگ  ياهوراد  طلـست  يارب  مزال  تصرف  ات  دـنک  تفایرد  نوخ  تکالپ و  زاین 
لباقم رد  تخس  هک  رامیب  يزیرغ  تعیبط  هرخالاب  ات  دیشک  لوط  هام  یلا 4  دودـح 3  تشاد و  نوخ  تکالپ و  تفایرد  هب  زاین  رامیب  نایم 

مدناسر و ربارب  دنچ  هب  ار  ناطرـس  دض  یهایگ  ياهوراد  فرـصم  تدم  نیا  رد  دومن . هبلغ  میخدب  ياهلولـس  رب  درکیم  تمواقم  گرم 
راک نیا  اب  مداد ، رارق  راک  روتـسد  رد  دـشیم  هتفرگ  یمک  رایـسب  نوخ  هک  ددـعتم  ياهتماجح  اب  هارمه  ار  زاسنوخ  ياهاذـغ  اـهوراد و 

ریثأت تحت  زاسنوخ  ياهوراد  اهاذغ و  کمک  اب  زین  زاسنوخ  هاگتـسد  دیدرگ و  تیوقت  کیرحت و  ناطرـس  لباقم  رد  ندب  ینمیا  متـسیس 
هب مزال  تشاد . دـهاوخن  تکالپ  نوخ و  تفایرد  هب  زاین  رامیب  رگید  یتدـم  زا  سپ  دـیدرگ . رتشیب  تیلاعف  هب  راداو  ددـعتم  ياـهتماجح 

. دریگ رارق  راک  روتسد  رد  دیاب  زین  هدننکتیوقت  ياهنغور  اب  ندب  زور  ره  شلام  تسا  رکذ 
مه و اب  همه  نیچراد  له و  هریز ، ناجنلوخ ، رتش ، ناهوک  واگ ، ملق  زغم  ناحیر ، یتشد ، زایپ  زقس ، کچرک ، نوتیز ، لیبق : زا  ییاهنغور 

. دریگیم رارق  يرادربهرهب  دروم  دشابیم  سرتسد  رد  هچنآ  ای 
: دشاب هتفرگ  رارق  دیدش  عوهت  تلاح  راچد  ییایمیش  تامادقا  رثا  رد  رامیب  رگا 

. ددرگ ظیلغ  الماک  اب  دیناشوجب  ردـقنآ  میالم  هلعـش  يور  یلومعم  دـنق  دوبن  رگا  زمرق و  رکـش  مرگ  اب 50  ار  هب  هویمبآ  مرگ  دـصکی 
. دوش بآ  ناهد  رد  ات  هتشاذگ  رامیب  ناهد  رد  راب  نیدنچ  هنازور 

بیس ولابلآ ، شوخیم ، رانا  بآ  یتخرد ، هجوگ  دننام : شرت  ياههویمبآ  دیهد . ماجنا  هزات  شرتومیل  بآ  مرگ  دصکی  اب  ار  راک  نیمه 
ياهکخاش  هزات و  روگنا  گرب  بآ  شرت ،
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رگا تسا . رثؤم  رامیب  هتفر  تسد  زا  ياهتشا  هداعا  عوهت و  تلاح  نیکـست  رد  نآ  لاثما  شوخیم و  کشمت  هتخالاغذ و  بآ  نآ و  كزان 
باتک رد  هک  عوهت  دض  هکاوف  ياهتبرـش  دروخب . یـشوج  دنچ  شتآ  يور  اههویمبآ  نیمه  دـیاب  تسین  ماخ  داوم  مضه  هب  رداق  رامیب 

یتح دومن  هداعا  ار  رامیب  ياهتـشا  دیاب  يوحن  ره  هب  ینارحب  تالاح  رد  تسا . دیفم  رایـسب  عقاوم  نیا  رد  تسا  هدـمآ  نآ  حرـش  اهتبرش 
نوریب غارفتسا  اب  هکنآ  الا  دوشیمن  رامیب  ندب  دراو  ییوراد  چیه  اهتشا  طوقس  تروص  رد  هک  ارچ  عوهت  دض  ییایمیـش  ياهوراد  هلیـسوب 

. دش دهاوخ  كاله  ثعاب  عضو  نیا  همادا  دوشیم و  هتخیر 
مه و اب  طولخم  ای  اهنت  بیـس  بآ  نیریـشومیل و  بآ  هناودنه ، بآ  دـننام  بت  دـض  ياههویمبآ  ندرب  راکب  اب  دـیاب  دـنک  بت  رامیب  رگا 

. دینک عفر  ار  نآ  یمتخ  لگ  بآ  اب  هیوشاپ  اب  هارمه  ینامع  يومیل  هدرک  مد  دیب و  قرع 
: زا تسا  ترابع  نآ  هخسن  کی  هک  دوریم  راکب  یهایگ  جنشت  دض  ياهوراد  دوش  جنشت  راچد  رامیب  رگا 

لاثما ربنـسوس و  هنوپ ، یتوکاک ، عانعن ، نشیوآ ، ناحیر ، مخت  بیطلا ، لبنـس  نابزواگ ، همودق ، جـنرانراهب ، ناشوایـسرپ ، سودوخوطـسا ،
دـض ياهوراد  رگا  دوشیم . لوانت  زور  رد  راب  هس  هدناشوج و  زاین  بسانت  هب  هنازور  طولخم و  مه  اب  تسا  سرتسد  رد  هچنآ  مه و  اب  نآ 

هاگنآ دراذگب  لالحمـضا  هب  ور  یهایگ  ياهوراد  رثا  رد  روموت  هکنآ  ات  دوش  عطق  دیابن  هدرکیم  فرـصم  ماپزاید  دننام  ییایمیـش  جنـشت 
. دهدیم تسد  زا  ار  دوخ  ترورض  زین  جنشت  دض  يوراد 

. دوش هتفرگ  نوخ  شرس  زا  ولاز  اب  ای  دوش  تماجح  دیاب  هلصافالب  ددرگ  همجمج  رد  دح  زا  شیب  يامرگ  راچد  رامیب  رگا 
138 ص : ج8 ، افش ، کیپ  هعومجم 

، اهیندرکخرس سابلاک ، سیسوس و  دننام  مومسم  ياهاذغ  فرـصم  رثا  رد  يزغم  روموت  يرامیب  هک  مهدیم  رادشه  باتک  نیا  نایاپ  رد 
سپیچ يدنبهتسب ، ياههویمبآ  اهورسنک ، دننام  يزورما  ياهاذغ  طارفا و  هب  ياهیندرکخرـس  هدرکخرـس و  هدنام و  زپبآ  ینیمزبیس 

ناراکردناتسد هک  یتدش  نیا  دیآ . لمع  هب  يریگولج  تسد  نیا  زا  ییاهاذغ  دـیلوت  زا  دـیاب  تسا و  شیازفا  هب  ور  نآ  لاثما  کفپ و  و 
ياهيرامیب رامآ  ردـقنیا  الاح  دـیاش  دـندربیم  راکب  تسد  نیا  زا  یتادـیلوت  لرتنک  يارب  رگا  دـنربیم  راکب  یتنـس  بط  بوکرـس  يارب 

قیرط زا  فلتخم  ياهلگنا  لاقتنا  هدـع و  نتـشادن  هگن  عورـشمان و  یـسنج  طباور  اـب  هطبار  رد  مرگید  رادـشه  دوبن . ـالاب  جـالعلا  بعص 
. تسا تبراقم 

نایاپ 
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ذخآم عبانم و 

انیس نبا  نوناق :
یناسارخ  یلیقع  نیسح  دمحم  دیس  نیدابارق :

دیمح رتـکد  يداـهریم و  زیورپ  رتـکد  نایئافـش ، نمهب  رتـکد  همجرت  نوسیراـه :) بط  یناـبم   ) یناطرـس ياـهيرامیب  يژولوکنا و  لوصا 
يدهاز 

بحاص  سیته  میکح  یگنرف : تابرجم 
يزیربت  نمؤم  میکح  هفحت :

نوسلن  ناکدوک : بط  ینابم 
بیدا  سابع  رتکد  اهيرامیب : نامرد  صیخشت و 
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ینارتشا  دیواج  رتکد  بط : لماک  هرود 
ینازرا  ربکا  دمحم  میکح  بطلا : نازیم 
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افش کیپ  بتک  زا  ياهعومجم 

اهتبرش - 1
ینامردنوخ  - 2
ینامردولاز  - 3

يزغم  یبلق و  ياههتکس  اهدردرس و  یعطق  نامرد  - 4
دبک شراوگ و  هاگتسد  ياهيرامیب  - 5

نانز  ياهيرامیب  - 6
نادرم  ياهيرامیب  - 7

یهایگ  ياهوراد  ضراوع  - 8
ناطرس  جالع  - 9

راردا يراجم  هیلک و  ياهيرامیب  - 10
لصافم  ناوختسا و  ياهيرامیب  - 11

تسوپ  ياهيرامیب  جالع  ییابیز و  - 12
ءاعما هدعم و  ياهيرامیب  - 13
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دلج 9

همانمیدقت

دوب نمشد  ییایرد ز  وچ  ور  شیپ  هب 
: خیرات ینیرز ز  گرب  مدوشگ  **** 

هاش  نآ  لت  يور  دمآ  وچ 
دوب وا  تسد  رد  نامسآ  نامک 

فص  هب  فص  کئالم  زا  یهاپس 
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شلاکیم  دوب  رسیم  هب  لیربج  نیمی 
وا درگ  نازورف  دیشروخ  ود  داتفه  و 

. مایخ رد  ینانز  نژوا  ریش  و 
شوماخ  هرابکی  اههنیس  رد  سفن  **** 

دمآیم شرع  زا  ادص  کی  ییوگ  وت 
دینادیم هک  بسن  مدیئوجم 

نامدرمان  امش  .... 
دیدرک ملع  ار  یهابت 

دیدرک هیسودرس  شایئابیز  همه  اب  ار  نیمز 
4 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 
كاپ  رتخا  ره  نامسآ  فقس  هب 

ناتاهتسد  مرش  ز 
مافهیس  رابمغ و  کیرات و  هدش 

ام بلق  نوخ  کنیا  و 
گنن  زا  نیمز  نیا  دیوشب 

تشد  رد  راکیپ  هماگنه  دش  وچ  **** 
نانس  ریشمش و  ز 
. تسمرس دنتشگ 

دنتسب هزین  ریت و  هب  نمشد  رس 
دنتسکش مهرد  ار  ملظ  طاسب 

دنتفر دندیشون و  هداب  ماج  ز 
تخوس  ناگناورپ  رپ  ابیز  نانچ 

رود یئود  زا  عمش  هناورپ و  دش  هک 
عمش  هناورپ و  شتآ  زوس  ز 

گنز  زا  مالسا  هنییآ  تسشب 
 .... يدنچ زا  سپ  **** 

شوماخ  نامسآ  دوب و  شوماخ  نیمز 
هداتفوا  شوهدم  تسم و  نافیرح 

هداد  قشع  هار  هب  رکیپورس 
****
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دندوب رفس  يوپهر  هک  یناراوس  يزور  رگد 

دندرک رذگ  يداو  نآ  رب 
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رکیپ یلو  رس  دندییوجن 
نت  ياههراپهراپ  هک  رکیپ  وگم 

رتهتسسگ رکیپ  کی  و 
نفکیب  اهندب 

. دوب ناناج  دزن  ناج 
تساهنرق  اهلاس و  **** 

هدنام  هار  رد  یسکره 
شاهنیس  ماج  تسا  راب  مغ  هکنآ 

ار نتشیوخ  هدرک  مگ  هکناو 
ار ادخ  دیوجیم  هک  ناو 

نانکاوجن  بل  ریز 
دناوخیم ار  هاش  نآ 

دهاوخیم شیوخ  زاین  و 
( مالّسلا هیلع   ) نیسح ای 

يوسوم  دّمحم  دیس 
1387
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بلاطم تسرهف 

هحفص  ناونع 
همانمیدقت 

بلاطم 7 تسرهف 
راتفگشیپ 11

دبک 15 زا  يرصتخم  حرش 
دبک 19 لاح  یگنوگچ  صیخشت 

يدبک 22 ياهجازمءوس  عاونا 
دبک 22 مرگ  جازم  ءوس 

دبک 23 مرگ  جازم  ءوس  نامرد 
نآ 28 هب  طوبرم  نیناوق  هنقح و 

هدام 30 اب  هارمه  دبک  مرگ  جازم  ءوس  نامرد 
دبک 32 درس  جازم  ءوس 

دبک 33 درس  جازم  ءوس  نامرد 
هدام 35 اب  هارمه  دبک  درس  جازم  ءوس  نامرد 

افش کیپ  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 576 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ 38 نامرد  دبک و  کشخ  جازم  ءوس 
هدام 39 اب  هارمه  دبک  کشخ  جازم  ءوس 

نآ 40 نامرد  دبک و  رت  جازم  ءوس 
لک 42 روطب  يدبک  ياهيرامیب  زا  يریگشیپ 

هینقلا 46 ءوس 
هینقلا 45 ءوس  نامرد  يارب  يرورض  تامدقم 

یبرغ 48 بط  ياهرایعم  اب  يدبک  زوریس  هب  رجنم  ياهيرامیب  يدبک و  زوریس  تخانش 
کیلکلا 49 زوریس 
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ناقری 50 اب  هارمه  ياهيرامیب  تارهاظت 

نمزم 52 ياهتیتاپه 
یسوریو 53 ياهتیتاپه 

هاتوک 53 نومک  هرود  اب  ینوفع   A تیتاپه
B 54 تیتاپه
C 55 تیتاپه

HIV) 55) ناسنا ینمیا  صقن  یسوریو  یگدولآ 
ناهج 55 رد  يرامیب  تیعضو 
ناریا 56 رد  يرامیب  تیعضو 

ینومروه 57 تاریثأت 
کیتنژ 57 ياهيرامیب 

دبک 58 ینوخرپ 
Fatty Liver) 58) برچ دبک 

ارفص 58 هسیک  گنس 
ارفص 59 هسیک  مرو 

ارفص 59 هسیک  تنوفع 
ناسنا 60 تسد  تخاس  ياهوراد  رازبا و  لماوع ،

ییاوهوبآ 62 تاریثأت 
یبصع 62 ياهشنت  شیازفا 

دیدج 64 بط  ياهرایعم  اب  ینیلاب  مئالع 
میخدب 65 میخشوخ و  ياهروموت 

کیتاتساتم 65 ياهروموت 
هینقلا 67 ءوس  ثحبم  هب  تشگزاب 
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رسناک 74 ییاذغ  میژر 
يدبک 80 زوریس  هینقلا و  ءوس  رد  اهزیهرپ 

تسا 81 يرورض  يدبک  زوریس  هینقلا و  ءوس  يدبک ، مرگ  ياهجازمءوس  جالع  رد  اهنآ  فرصم  هک  يدراوم 
دبک 82 يرت  یکشخ و  یمرگ و  يدرس و  لرتنک 

83 میربیم ؟ یپ  دبک  یکشخ  يرت و  يدرس ، یمرگ ، هب  نامرد  نیح  رد  هنوگچ 
ادوس 84 بوسر  اب  هارمه  هینقلا  ءوس 
هیلک 86 یئاسران  اب  هارمه  هینقلا  ءوس 

دشاب 88 مکاح  رامیب  هیلک  ای  رامیب و  مسج  رسارس  رب  یکشخ  هبلغ  رگا 
نوخ 89 راشف  تباید و  اب  هارمه  هینقلا  ءوس 

يدبک 91 ياهزوریس 
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102 یگیخ »  » یقذ ياقستسا  ياهیناشن 
103 یتشوگ »  » یمحل ياقستسا  ياهیناشن 

یلبط 103 ياقستسا  ياهیناشن 
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11 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

[ راتفگشیپ ]

یلاعتهمسب 
میزادنا  رثوک  ضوح  هب  رسکی  تمخ  ياپ  زا  هکهناخیم  هب  ام  اب  ایب  یهاوخ  رگا  دقن  تشهب 

ظفاح
. تسا هتخاس  هجوتم  دوخ  هب  ار  ام  هعماج  ناگتخیهرف  نادنمشیدنا و  نهذ  هک  تساهلاس  هیاپ  بط  یناریا ، بط  یتنس ، بط  زا  نخس 

ناـنچنآ اـهيرامیب  نوزفازور  دـشر  دـشیمن . ساـسحا  یناریا  یتنـس  بط  ياـیحا  هلئـسم  حرط  ترورـض  ردـقنیا  شیپ  هـهد  ود  دـیاش 
ارچ هک  دوشیم  حرطم  لاوئـس  نیا  تسا . هتخیگنارب  ألخ  ندرک  رپ  ياتـسار  رد  ار  یناـسنا  جاوما  شوجدوخ  روطب  هک  هدوب  هدـننکنارگن 

وحم ریخا  هدـس  رد  هژیوب  مدرم  یگدـنز  هنحـص  زا  هدوب  بولطم  حـلاص و  رگا  هداـتفا  هارب  نآ  ياـیحا  يارب  یمدرم  جاوما  نونکا  هک  یبط 
یمالـسا بط  هک  تقیقح  نیا  يور  زا  هدرپ  دیاب  تقیقح  رد  ددرگیمزاب . اپورا  رد  سناسنر  نارود  هب  لاوئـس  نیا  هب  خساپ  تسا ؟! هدـش 

متـس ملظ و  تسا . هدـیدرگ  سناسنر  دـهع  يزیتس  اـسیلک  تضهن  یناـبرق  رگید  یعاـمتجا  یملع  ياـهشزرا  زا  يرایـسب  نوچمه  یناریا 
همکاحم هب  مدرم  بلق  رد  یتح  ياهدیقع  ره  دوب  هدرک  راتفرگ  تافارخ  دـنب  رد  ار  مدرم  نانچنآ  یطـسو  نورق  ياسیلک  رـصح  دـحیب و 

دوخ توهبم  ار  ایند  شناد  ملع و  ياههلق  جوا  رد  ناناملـسم  دندوب  ریـسا  اسیلک  تیربرب  رد  اپورا  مدرم  هک  نامز  نآ  رد  دـشیم . هدیـشک 
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هاـشداپ یناـملراش  هب  ار  يرادهطامـش  تعاـس  ناریا  هاـشداپ  هک  یماـگنه  هک  دوـب  يدـح  هب  ناـیئاپورا  ياهیگدـنام  بقع  دـندوب . هدرک 
اب درکیم  مالعا  ار  نامز  هدمآ و  نوریب  تعاس  زا  تعاس  ره  رـس  هک  ياهدنرپ  جورخ  هدـهاشم  اب  مدرم  دنداتـسرف  هیدـه  مسر  هب  یئاپورا 

خاک زارف  زا  ار  تعاس  هدرک  هنال  تعاـس  نیا  رد  ناطیـش  هک  هناـقمحا  هیجوت  نیا  اـب  دـندرک و  هلمح  یناـملراش  راـبرد  هب  گـنلک  لـیب و 
يارب  اهیبرغ  یگدنامبقع  دنس  نیا  دندیشک و  ریزب  هاشداپ 

12 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 
راید هب  دوخ  اب  ار  دوخ  یملع  راکفا  دوخ  ناج  سرت  زا  يرایـسب  نادنمـشناد  دـنام . یقاب  خـیرات  رد  يرگید  هباشم  عیاقو  اـب  هارمه  هشیمه 

دیعبت نادنز و  هب  ای  دندش  گرم  هب  موکحم  ای  اسیلک  تسرپهفارخ  نامکاح  تسدب  ندروآ  نابز  رب  یملع  ینانخس  هک  نانآ  دندرب و  یقاب 
هیلع مایق  هب  ار  اپورا  مدرم  هک  دوب  یمالسا  ندمت  مالسا و  نایئاپورا  دوخ  تایرظن  دانتـسا  هب  دندیدرگ . بوکرـس  يرگید  ياهتازاجم  و 
افیا یمالـسا  للم  ریاس  زا  شیب  مه  نآ  یئازـسب  شقن  ناهج  یمالـسا  ندمت  تفرـشیپ  رد  نایناریا  تخیگنارب و  اسیلک  ماکح  یتسرپهفارخ 
نید لبمـس  ناونعهب  اسیلک  هک  اجنآ  زا  دمآرد . وناز  هب  یئارگملع  جاوما  لباقم  رد  اسیلک  تفرگ و  لکـش  یئاسیلک  دض  تضهن  دندومن .

اـسیلک هیلع  مدرم  مایق  ياهراعـش  زا  یکی  مسیرالوکـس  يزیتسنید و  یلک  روطب  دوب  حرطم  تضهن  لباقم  رد  هعیبطلا  ءارواـم  هب  داـقتعا  و 
یمالـسا یملع  ياههتـشر  ریاس  نوچمه  دـش و  سیردـت  یبرغ  لفاحم  رد  هتفرـشیپ  شناد  کی  ناونعهب  یمالـسا  بط  ادـتبا  تفرگ . رارق 
تمعنیلو هب  یئاپورا  نارادمدرـس  هنافـسأتم  اسیلک  تسکـش  زا  سپ  تخیگنارب . اپورا  مدرم  رد  سناسنر  داجیا  يارب  ار  مزال  ياـههزیگنا 

زا يرایـسب  هک  هدش  تبث  سناسنر  زا  سپ  خیرات  رد  بیجع  هعقاو  نیا  درک . تنایخ  یعون  هب  دز و  اپ  تشپ  دوب  یمالـسا  ندـمت  هک  دوخ 
ارثکا قرش و  نادنمشناد  یملع  ياهباتک  مسارم  نیا  رد  هدش و  عمج  مه  رود  هب  هناربکتم  شیامه  کی  رد  یبرغ  يارگیدام  نارادمدرس 

صقر و هب  نآ  فارطا  دندیـشک و  شتآ  هب  ار  هپت  سپـس  دیـسر . ياهپت  عاـفترا  هب  هک  اـجنآ  اـت  هـتخیر  مـه  يور  ار  یمالـسا  نادنمـشناد 
هب ار  یمالسا  نادنمـشناد  بتک  صوصخهب  يزاینیب  نیا  رد  میزاینیب و  یقرـش  مولع  زا  ام  هک  دندرک  مالعا  اجنامه  دنتخادرپ . یبوکیاپ 

. دنتفرگ هرخس 
یئاـپورا قمحا  ناـیارگیدام  نیدیب و  ناـگدزملع  هنیک  شتآ  رد  يزوسقرـش  يزوسبهذـم و  اـی  يزوـسملع  نیا  رد  زین  یمالـسا  بط 

رد نید  هکیلاحرد  دـندرک . سناسنر  دراو  دوخ  اب  دـیدج  یلکـش  هب  ار  اسیلک  تیربرب  زا  یعون  ناروآون  نیا  تقیقح  رد  دـش . هدـنازوس 
فارتعا  هب  نایئاپورا  سناسنر  دوب ، هدیدرگ  ناهج  رد  شناد  ملع و  دشر  ثعاب  قرش 

13 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 
نامه دوب  هتفرگ  مان  اهتلم  نویفا  سکراـم  هتفگ  هب  هک  نید  يرآ  دوب . یمالـسا  گـنهرف  رادماو  ناـگتخیهرف  نادنمـشناد و  زا  يرایـسب 

شربمایپ هک  دوب  يرکفت  قرـش  رد  نید  سکعرب  درکیم و  هفخ  هفطن  رد  دیاقع  شیتفت  ياههاگداد  ار  یملع  رکفت  عون  ره  هک  دوب  ینید 
. درکیم مالعا  ادهش  ءامد  زا  رترب  ار  املع  دادم 

تخوس و نانآ  يزوتهنیک  رتسکاخ  ریز  تفرگ و  رارق  یبرغ  نایارگیدام  هنالداعان  تواـضق  یناـبرق  یناریا  یمالـسا و  بط  تروص  ره  هب 
. دنتخادرپ دنزادرپب و  نامز  تشذگ  رد  ار  دوخ  هنادرمناوجان  لامعا  يازـس  ات  تشاذگاو  زیتسنید  ناتـسرپایند  هب  اتقوم  ار  یگدنز  هنحص 

زگره ضحم  یگدزمـلع  هـک  داد  ناـشن  اـهيرامیب  نوزفازور  دـشر  تـفر  راتفگـشیپ  لوا  روطـس  رد  هـک  روطناـمه  زورما  هکياهنوـگهب 
هتفرگ ار  مدرم  نابیرگ  تعنص  دیدج و  ندمت  زا  یـشان  ياهگرم  عاونا  هک  کنیا  دزاس و  هدروآرب  ار  مدرم  یتسیزهب  ياهزاین  دناوتیمن 

هب رگید  راب  کی  یناریا  یمالسا و  هتفرشیپ  فیرش و  بط  يایحا  اب  دنباتشب و  نادنمدرد  دایرف  هب  هک  تسا  ناشیدنادازآ  نادنمشیدنا و  رب 
. دنشابیم ایند  رد  یکشزپ  مولع  رادمدرس  هشیمه  دننام  نایناریا  شناد و  ملع و  نید  مالسا  هک  دننک  مالعا  نایناهج 

يدهلا  عبتا  نم  یلع  مالّسلا  و 
يوسوم  دمحم  دیس 
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يرمق  یسمش و 1430  لاس 1387  مرحم 
15 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

دبک زا  يرصتخم  حرش 

هناـخریبد یعیبـط و  حاورا  رودـص  لـحم  هاگـشیالاپ و  هناـخزپشآ ، مـیظع و  ییایمیـش  هناـخراک  ار  نآ  ناوـتیم  هـک  تـسا  یمادـنا  دـبک 
. تسناد ناسنا  رکیپ  ینامردیتشادهب 

رد تسا  لقتـسم  يدوجوم  تفگ  ناوتیم  هک  تسا  هناّربدم  یقطنم و  لاح  نیع  رد  قیقد و  هدـیچیپ ، نانچنآ  دـبک  ياهشنکاو  شنک و 
تـسا دایز  رایـسب  هچرگ  دبک  هدیچیپ  رایـسب  درکلمع  زا  هدمآتسدب  تاعالطا  تسا . هشیدنا  ریبدت و  بحاص  ناسنا  دننام  ناسنا و  دبلاک 

. ددرگ فشک  لماک  روطب  بیجع  وضع  نیا  رارسا  ات  هدنام  زونه  اّما 
دبک دراو  هدـیدرگ  لّدـبم  یعون  هب  هتفرگ و  رارق  هژیو  یمـضه  ریثأت  تحت  دـنبهدور )  ) اـقیراسام هب  ندـش  دراو  زا  سپ  اهاذـغ  زا  یـشخب 

گنرزمرق تسا  یتشوگ  دبک  دوش . هتخیر  اهمادنا  هب  دـبک  یجورخ  ياهگر  قیرط  زا  هجاوم و  رگید  یمـضه  اب  زین  اجنآ  رد  ات  دوشیم 
ندـب ياهمادـنا  هدافتـسا  يارب  ار  هدراو  ياذـغ  رتشیب  دریگب و  ورین  نآ  زا  اـت  هدرک  مضه  دوخ  يارب  ار  يرادـقم  هدـش  دراو  ياذـغ  زا  هک 

رگا یبرغ  روسفرپ  کی  هتفگب  هک  تسا  میظع  نانچنآ  دریگیم ، تروص  دـبک  رد  هک  یئایمیـش  ياـهشنکاو  شنک و  دزاـسیم . هداـمآ 
رهـش زا  رتارف  یتعـسو  هب  ینیمز  هب  دزاـسب ، ار  دـبک  ياـههدروآرف  ناـمه  دـناوتب  هک  میزاـسب  نـیمز  حطـس  يور  ییاـههناخراک  میهاوـخب 

. تسا هدیدرگ  يروآعمج  کچوک  یتشوگ  هّثج  کی  رد  تاناکما  همه  نیا  هکیلاحرد  میراد  زاین  كرویوین 
16 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

تمـسق زا  باب  ياهگر  دکمیم ، دوخ  يوسب  اههدور  زا  ار  ییاذغ  هدام  اقیراسام )  ) باب ياهگر  هبعـش  هطـساو  هب  هایـس  رگج  ای  دـبک 
یئاذغ هدروآرف  راهچ  هب  هدشبذج  ياذغ  لیدبت  دیلوت و  راک  نیا  لصاح  دنکیم . هتخپ  دکمیم و  ار  ییاذغ  رهوگ  دبک  يدوگ )  ) رعقم

: زا دنترابع  یناریا  بط  هاگدید  اب  هک  تسا 
شیالآیب  فاص و  نوخ  . 1

نوخ  اذغ و  شیالاپ  زا  لصاح  بآ  . 2
تسا  یئارفص )  ) درز گنر  هب  هک  نوخ  فک  . 3

تسا  یئادوس  هدام  نامه  هک  نیشنهت  يدرد و  . 4
. دراد ياهدامآ  ياههلول  عیزوت  میسقت و  نیا  ماجنا  يارب  دبک 

. دزاسیم هناور  ندب  يوس  هب  بدحم )  ) دبک يژوک  تمسق  زا  یلاخوت  ياهگر  قیرط  زا  ار  نوخ  شیالآیب  فاص و  تمسق  * 
. دوشیم لیسگ  هیلک  ود  هب  دبک  يژوک  زا  هدیئور  ياهگر  هبعش  زا  یکی  هار  زا  هدمآتسدب  شیالاپ  لمع  زا  هک  دننامبآ  تمسق  * 

. دوشیم لاسرا  هرهز  هسیک  هب  دبک  يدوگ  زا  هدشهدیئور  ياهگر  زا  رگید  یکی  زا  يوارفص ) هدام   ) نوخ گنردرز  فک  * 
لاـحط یهار  دراد  أـشنم  دـبک  يدوگ  زا  هتفرگ و  رارق  باـب  رب  هک  گر  نیمه  بعـش  زا  یکی  هار  زا  تسا  ادوس  هک  دـنناميدرد  هداـم  * 

. تسا هیاسمه  باجح  اب  دوخ  يژوک  تمسق  زا  تسا و  راوس  هدعم  رب  دوخ  دوگ  تمسق  رد  دبک  دوشیم ،
لخاد هب  تسا  دولآیپ  هک  هدرپ  نآ  زا  زیر  یبصع  هدش و  هدـیچیپ  ییاشغ  كزان  هدرپ  رد  دـبک  اّما  درادـن ، دوجو  یبصع  هکبـش  دـبک  رد 

هدـش هتفرگ  رظن  رد  زین  یترارح  لدابت  ظاـحل  زا  دـبک  نتفرگ  رارق  لکـش  تسا . هدروآ  دوجوب  نآ  رد  ساـسحا  یعون  هدرک و  ذوفن  دـبک 
. دوش کنخ  دبک  دورب و  نایم  زا  هیر  هلیسوب  هدش  سفنت  کنخ  ياوه  باجح و  هدرپ  هلیسوب  نآ  ترارح  زا  یتمسق  ات  تسا 

17 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 
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يارب دـبک  ارچ  هک  میوـش  ثحبم  نیا  دراو  جـیردتب  هک  تسا  روـظنم  نادـب  مدرک  لـقن  نوناـق  هژیوـب  یبـط  بتک  زا  هک  یتاحیـضوت  همه 
طاشنرپ لاحرـس و  لدتعم و  یجازم  تلاح  کی  رد  دبک  هچنانچ  دیآیم . دوجوب  دادعتـسا  نیا  هنوگچ  دوشیم و  هدامآ  ناطرـس  شریذـپ 

رگید تایح  گرم و  هک  مهم  وضع  کی  ناونعب  دبک  زا  هراومه  دیاب  نیاربانب  دنوش ، هریچ  نآ  تفاب  رب  دنناوتیمن  اهيرامیب  زگره  دشاب ،
همادا رمع  تاظحل  نیرخآ  ات  عورـش و  ردام  نینج  زا  یتح  دـّلوت و  ودـب  زا  تظفاحم  نیا  مینک . تظفاحم  دراد  یگتـسب  وا  هب  ندـب  ءاضعا 

. تشاد دهاوخ 
ار هار  نیا  نتخانش  هدرک و  میـسرت  ناسنا  يارب  ملاس  هدنز و  رکب و  تعیبط  هک  یهار  یبرغ ، یئایمیـش  بط  هار  زا  ریغ  تسا  یهار  هار  نیا 

زین روعش  ساسحا و  هبرجت و  هار  زا  یتح  هک  هداد  رشب  داحآ  همه  هب  ار  ناکما  نیا  هکلب  تسا  هتسنادن  یصّصخت  مولع  نتسناد  هب  رـصحنم 
هب اذغ  نآ  تبرش و  نآ  هک  دباییمرد  یتحارب  يداع  درف  کی  دسانـشب . ار  دبک  ظفح  يارب  حیحـص  بسانم و  راتفر  یبسن  روطب  دناوتیم 
زا هدمآرب  ملاس و  روعش  زا  ياهعومجم  نیاربانب  دمآ . لاح  مرگج  دیوگیم  احالطصا  وا  دهدیم ، طاشن  یلاحرس و  یکبـس و  ساسحا  وا 

ملع و شقن  اّما  دزاس و  هاگآ  شیوخ  تظافح  يارب  دب  بوخ و  ياههار  نتخانش  هب  یبسن  تروص  هب  لقا  دح  ار  رـشب  دناوتیم  زین  هبرجت 
يارب مزال  تاناکما  داجیا  داشرا و  ییاـمنهار و  دـشابیم و  هار  نیا  هب  ندیـسر  يارب  رتقفوم  رتقیقد و  رتشیب و  ّتقد  هنیمز ، نیا  رد  شناد 

. دنیامن نیمأت  ار  دوخ  ندب  ياضعا  ياهیذغت  ياهزاین  تاناکما و  میظنت و  ار  دوخ  یگدنز  طیارش  گنهامه  ياهنوگهب  هک  هعماج 
زا يراددوخ  نامزمه  كرحتمک و  ياهراک  هب  لاغتشا  تعنص و  هعسوت  زا  یـشان  بولطمان  ياهراجنه  اهراتفر و  زا  يرود  شرگن  نیا  اب 
رب ینتبم  هیذغت  یتشادهب و  ياهشور  تخانش  تسا . يرورض  هدشيدنبهتسب  ياهاذغ  مضهرید و  نیگنس و  يرلاکرپ و  ياهاذغ  فرصم 

شزومآ نیودـت و  تسام . مدرم  مربم  زاین  نیلوا  يزاسگنهرف  اب  هارمه  دراد  رب  رد  ار  ناتـساب  ياملع  شنیب  هبرجت و  اهنرق  هک  هیاپ  بط 
ياهشور 
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تـساهروشک رگید  يراجنه  تابـسانم  اب  توافتم  یقالخا  یحور و  ظاحل  زا  ياهژیو  تایـصوصخ  اب  هک  نامروشک  مدرم  صاـخ  هیذـغت 

. دراد نالک  يزیرهمانرب  هب  زاین 
ياهيرامیب ربارب  رد  مهم  وضع  نیا  ظفح  يارب  تسا . مزال  ندـمت  گرم  زا  رارف  رـضاح و  نرق  ياـهیگدولآ  زا  دـبک  تظاـفح  نیارباـنب 

قوفت و ظاحل  زا  دیاب  اهمادنا  ریاس  دننام  مه  دبک  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  يدبک  جازم  ءوس  تخانش . ار  دبک  ياهجازمءوس  دیاب  نوگانوگ 
جراـخ يداـع  تلاـح  زا  دـبک  رد  نوخ  مغلب و  ادوس و  ارفـص و  رگا  دـشاب . لداـعت  تلاـح  رد  هعبرا  یجازم  رـصانع  زا  یتساـک  اـی  ینوزف 

زا دزاسیم . هدامآ  يدعب  ياهيرامیب  يارب  ار  مزال  رتسب  هنیمز و  يداع  تلاح  زا  دبک  جورخ  دوشیم و  مکاح  يدبک  جازم  ءوس  دیدرگ ،
ندب ياهلولـس  جوسن و  ءاضعا و  همه  ياذغ  هدننکنیمأت  ندب و  هناخزپشآ  دبک  هک  اریز  دنوشیم ، رثأتم  ندـب  ياضعا  همه  رذـگهر  نیا 

. دراذگیم ندب  رسارس  رب  جازم  ءوس  تبسن  نازیم و  هب  ار  دوخ  ءوس  ریثأت  دوش  هتخادرپ  هتخاس و  جازم  ءوس  اب  هک  ییاذغ  دشابیم .
زا هدش و  فیعـض  جیردتب  دوخ  اّما  دـننکیم  جازم  ءوس  زا  لصاح  مومـس  ندرک  كاپ  رد  یعـس  رتشیب  یـشالت  اب  یعفد  ياهمادـنا  هچرگ 

. ددرگیم زاغآ  دبک  دوخ  ءاضعا و  همه  تایح  يارب  یفنم  شرامش  هاگنآ  دنیآیمرد و  ياپ 
شزومآ مدرم  هب  ار  نآ  زا  يریگـشیپ  ياههار  تخانـش و  دیاب  ار  اهجازمءوس  نیا  دنک ، راتفرگ  دـناوتیم  اهجازمءوس  عاونا  ار  دـبک  متفگ 

. داد
19 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

دبک لاح  یگنوگچ  صیخشت 

لیلد دیدرک  ساسحا  يدرـس  رگا  سکعلاب  تسا و  مرگ  جازم  ءوس  رب  لیلد  دیدرک  ساسحا  ار  ییامرگ  دبک  يور  تسد  اب  سمل  رد  رگا 
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. تسا دبک  درس  جازم  ءوس  رب 
. تسا تخس  تفس و  مرو  هب  دبک  ندش  التبم  رب  لیلد  یتفس  ساسحا 

دشاب دبک  رد  داب  رگا  اّما  كدابداب  زا  رتتفس  یمک  هتبلا  میراشفیم  یکدابداب  رب  ار  تسد  ییوگ  هک  تسا  صخشم  یگدرکداب  ساسحا 
. ددرگیم رب  دوخ  ياج  هب  تعرسب  تسد  نتشادرب  اب  دوریمورف و  دنکیم و  تمواقم  يرادقم  تسد  لباقم  رد  كدابداب  دننام 

قبطنم تسرد  یگدرکداب  رگا  دوشیم . صخشم  تسد  اب  مه  نیا  هک  دشاب  مکش  ياههچیهام  مکـش و  هیور  زا  دناوتیم  یگدرکداب  نیا 
. دشابیم نآ  فارطا  دبک و  هیور  ياههچیهام  زا  ّالا  دبک و  دوخ  زا  دراد  ینامک  تلاح  دبک و  رب 

هاگ فیفخ و  هاگ  اههناشن  نیا  هک  دراذگیم  ياج  رب  دوخ  زا  رگید  ياهمادـنا  رد  ییاههناشن  هرخالاب  هدـش  داجیا  دـبک  رد  یلکـشم  رگا 
. تسا حضاو  رایسب 

ياهمادنا رب  هک  دبک  دوخ  یتحاران  ای  هتـشاذگ و  ریثأت  دبک  لاح  راک و  رب  هک  رگید  ياهمادنا  ندرک  راک  دـب  تسا ، نکمم  تلاح  ود  ره 
. تسا هتشاذگ  ریثأت  رگید 

20 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 
الثم رگا  تسا  دـبک  دوخ  رب  مکاح  مرگ  جازم  ءوس  رب  لیلد  شطع  نیا  تفگ  ناوتیمن  هشیمه  تسا ، هدـش  مکاـح  راـمیب  رب  شطع  ـالثم 

مـضه ار  نآ  یبوخب  دناوتیمن  هدعم  تسا و  يژرنارپ  مضهرید و  برچ و  رایـسب  هدـعم  ياذـغ  ای  دـنکیمن و  مضه  ار  اذـغ  بوخ  هدـعم 
ریغ تلاح  دهدیم  ناشن  هک  دوشیم  راکـشآ  هدعم  زا  یتالاح  عقاوم  هنوگنیا  رد  دنکیم ، شطع  یگنـشت و  امرگ و  داجیا  دبک  رد  دنک ،

. تسین دبک  دوخ  زا  یعیبط 
دناوتیم زین  لاحط  دراذگیم . رثا  دبک  درکراک  رب  اعطق  دزیریمن  نوریب  یبوخب  ار  يوارفص  هدام  هدش و  لکـشم  راچد  ارفـص  هسیک  رگا 

مرو لاحط  يرامیب  رثا  رد  ای  دـنزیم و  سپ  ار  دـبک  زا  هداتـسرف  یفاـضا  هداـم  اـی  دـنک ، ینوگرگد  راـچد  ار  دـبک  دوخ  درکلمع  ءوس  اـب 
رگا لاح  دنکیم . يراکبارخ  اجنآ  هتفر و  دبک  يوس  هب  لاحط  زا  هدشجراخ  يوادوس  هدام  ای  دروآیم و  راشف  هدعم  دبک و  رب  دـنکیم و 

. دراذگب رثا  تسد  فک  تسد و  تشپ  تالاح  تیفیک  تسد و  تسوپ  هرهچ و  رب  نابز و  رب  دناوتیم  دشاب  اهنیا  زا  مادکره 
زا ربخ  یعیبط  دیفس  خرس و  هرهچ  گنر  دشاب . دناوتیم  زین  دبک  تالاح  زا  تیاکح  بل  نابز و  ياهكرت  یکشخ و  نابز و  يور  يربز 

یـسوت گنر  روطنیمه  دبک و  درـس  جازم  ءوس  زا  ناشن  نآ  یـسوت  ای  یبرـس  گنر  مرگ و  جازم  ءوس  نآ  يدرز  دهدیم و  دـبک  تمالس 
دبک کشخ  يوادوس  درـس  جازم  ءوس  زا  ناشن  گنردب  یگریت  هب  لیام  درز  گنر  دراد . دبک  درـس  جازم  ءوس  زا  تیاکح  مشچ  يدیفس 

رب لیلد  تسد  تشپ  هدمآ  رب  ياهگر  تسا ، دبک  یکـشخ  رب  لیلد  رغال  هرهچ  دـنکیم . لپت  قاچ و  ار  تروص  دـبک  يرت  مرگ و  دراد .
دـبک و رد  ار  یگدـشرپ  ءالتما و  یعون  زین  دـنراد و  دـبک  يرت  یمرگ و  رب  لیلد  دنـشاب  مرگ  رپ و  اهنآ  نایم  لـصاوف  رگا  دـبک و  یمرگ 

یتحارب یگدمآرب و  نودب  فاص و  تسد  تشپ  ياهگر  رگا  دنـشاب . هتـشاد  تسا  دبک  یگدشرپ  زا  لصاح  هک  اهمادـنا  همه  رد  دـیاش 
. دشابیم تسا  درس  هکنآ  یلصا  جازم  دبک و  يدرس  رب  لیلد  دنیاین  تسدب 

21 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دراذگیم ياج  رب  ییاههناشن  تارثا و  ندب  ياهمادنا  رب  هک  دراد  دبک  تالاح  زا  ناشن  دبک  زا  شوارت  عون  ره 

رب هک  دشاب  رگید  ياهمادنا  جازم  ءوس  ریثأت  دناوتیم  زین  دریگ و  همـشچرس  دـبک  یلـصا  جازم  زا  دـناوتیم  اههناشن  اهتمالع و  نیا  همه 
شنک و هبذاج  يورین  ظاحل  زا  روطنیمه  دراد ، یترارح  تالدابت  دوخ  اب  طـبترم  فارطا و  ياهمادـنا  اـب  دـبک  دـشاب . هدـش  ضراـع  دـبک 
دراذـگیم و ریثأـت  دـبک  رب  زین  رگید  ياهمادـنا  یکـشخ  يدرـس و  يرت ، یمرگ و  دراد . دوجو  دـبک  فارطا  دـبک و  ناـیم  ییاـهشنکاو 

. سکعلاب
ناگیاسمه يارب  دبک  ای  دنروایب و  هدیدنـسپ  نوخ  اذغ و  زا  ییایاده  وا  يارب  دـبک  هیاسمه  ياهمادـنا  هک  تسا  نینچ  زین  هیذـغت  ظاحل  زا 

افش کیپ  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 582 

http://www.ghaemiyeh.com


. دشاب هتشاد  رب  رد  ییایاده  دوخ 
دبک هدهع  هب  تقلخ  هک  ياهفیظو  رب  هوالع  هک  تسا  يزیچ  تسا ، دبک  يوس  زا  اهمادنا  ریاس  ياذغ  نیمأت  يزاساذغ و  زا  ریغ  ایادـه  نیا 

رـشتنم دبک  هلمج  زا  اهمادـنا  ریاس  هب  ار  ناجیه  طاشن و  نآ  بلق  هک  دراذـگیم  يریثأت  دـسریم  بلق  هب  هک  ییالاب  طاشن  الثم  هتـشاذگ .
دوخ و ناگیاسمه  هب  ییایاده  تروصب  ار  نآ  لصاح  دبک  ندش  لاحرـس  دـبک و  هب  يداوم  ندیـسر  زا  یـشان  يوق  طاشن  کی  دـنکیم ،
زا جتنم  یحور  رثا  کی  دوشیم . هدیـشک  طاشن  هب  نآ  زا  بلق  دربیم و  اههرهب  نآ  زا  زغم  هاگآدوخان  هک  دـنکیم  میدـقت  رگید  ياضعا 

دـیآیم و دـجو  هب  نآ  زا  ناـسنا  درادیماو و  تکرح  هب  رتهیاـمرپ  رتباداـش و  رتناوـج و  ار  دـبک  دـبک ، زا  هرداـص  حاورا  رب  لـک  حور 
يرگانـش و نآ  رد  ندش  دراو  اّما  تسین  هدیـشوپ  هشیدنا  رکف و  بابرا  رب  شنکاو  شنک و  نیا  دهدیم . همادا  دوخ  یگدنز  هب  رتراودـیما 

نیا هک  اریز  موش  نآ  دراو  مهاوخیمن  هک  دـبلطیم  ار  یلخاد  ياهمادـنا  یگدـنز  هب  طوبرم  شناد  ملع و  زا  یعیـسو  يایرد  رد  يروانش 
. دنکیم رود  تسا  دبک  ناطرس  داجیا  یگنوگچ  هک  یلصا  ثحب  زا  ار  ام  تسین و  نآ  ياج  ار  ثحبم 

ياـهتلاح زا  هک  هاـگره  تسا و  یعیبط  ياـهجازم  عاونا  ياراد  زین  دـبک  تسا  یعیبط  ریغ  یعیبـط و  تـالاح  ياراد  هدـعم  هک  روطناـمه 
اهيرامیب رتسب  نآ  هب  یهجوتیب  تروص  رد  هک  دهدیم  خر  یعیبط  ریغ  ياهجازمءوس  عاونا  دیدرگ  جراخ  یعیبط 

22 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دوشیم هدیشک  یهابت  و  دبک ) ناطرس  دمآردشیپ   ) هینقلا ءوس  هب  جازم  ءوس  زا  جیردتب  دبک  هدش و  ایهم 

جازم هب  نامرد  جالع و  تروص  رد  اهجازمءوس  نیا  زا  مادـکره  مرذـگیم ، نآ  زا  حرطم و  نآ  تامالع  هب  یتراشا  اب  ار  اهجازمءوس  نیا 
. تسا ءاقستسا  يرامیب  ای  دبک  ناطرس  اهنآ  زا  یکی  هک  دوشیم  هدیـشک  ییاهيرامیب  هب  دبک  تروص  نیا  ریغ  رد  دندرگیمرب و  یعیبط 
زا تسا  هداس  یلیخ  هلحرم  نیا  رد  هک  اـهنآ  جـالع  اـب  میناوتیم  میـسانشب  ار  دـبک  یعیبط  ریغ  ياـهجازمءوس  ادـتبا  زا  رگا  تسا  یهیدـب 

. میروآ لمع  هب  يریگشیپ  ءاقستسا  هب  دبک  ندش  راتفرگ 

يدبک ياهجازمءوس  عاونا 

دبک مرگ  جازم  ءوس 

هراشا

يوسوتمس دوشیم و  مک  اذغ  هب  رامیب  ياهتشا  دوشیم ، فرطرب  یگنشت  رتمک  یلو  دنکیم  بآ  بلط  بترم  رامیب  هک  دیدش  یگنـشت 
. تسا بآ  يوسب  اهتشا 

امرگ زا  راـمیب  دوشیم و  داـیز  ضبن  تعرـس  اـعبط  دـناشکیم . هریت  درز  هب  یلومعم  درز  زا  ار  راردا  گـنر  جازم  ءوس  زا  لـصاح  یمرگ 
. ددرگیم یگفالک  راچد  مک  دنچره 

سردوز یگتـسخ  فعـض و  يرغـال و  ثعاـب  دـشابن  جازم  ءوـس  هارمه  مرگ  هداـم  هکیتروـصرد  ندـب  تشوـگ  دـبک و  ندـش  هتخادـگ 
یق غارفتسا و  دزوسیم . يزادناهتسوپ  یتح  یگدیشارخ و  اب  هارمه  هتخادگ  يرونت  دننام  دبک  لخاد  هدش و  نشخ  ربز و  نابز  ددرگیم .

کشخ و عوفدم  دهدیم . باذع  ار  رامیب  يرارقیب  تلاح  يوارفـص و  يداع  ریغ  دیدش و  تاحـشرت  زا  یـشان  یئاندـنگ  زبس  گنردرز و 
عوفدـم اـب  هارمه  دـبک  هتخوس  تشوگ  جورخ  هب  رجنم  هاـگ  هک  دـهدیم  ناـشن  ار  دـبک  تشوگ  دوـخ  داوـم و  نتخوـس  تّدـش  هتخوـس ،

دـنکیم و رتدـب  ار  عضو  عقاوم  نیا  رد  کشخ  ییایمیـش  ياهوراد  دوشیم . نشور  جازم  ءوس  تخانـش  تیمها  هک  تساـجنیا  ددرگیم .
دبک رد  ياهنیمز  رتسب و  تالاح  نیا  رد  دهدیم . ضیرم  تسد  راک  ابلاغ  اهجازمءوس  نوناق  هب  دیدج  بط  هّجوت  مدع 
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هدـهع هب  ار  نامرد  هک  تسا  یکـشزپ  متـسیس  نآ  رکفت  زرط  زا  یـشان  اقیقد  هک  دوشیم  ایهم  تخـس  تفـس و  مرو  روموت و  داـجیا  يارب 
ءوس هاچ  رد  رتشیب  طوقس  زا  را  رامیب  دناوتیم  یتنـس  یناریا و  بط  ریبدت  يأر و  اهنت  هک  دوشیم  ياهنوگهب  رامیب  طیارـش  تسا و  هتفرگ 

شیپ زا  رتشیب  یئادوس  هدام  دبک  جازم  ءوس  رثا  رد  روطنیمه  ارفـص و  بوسر  طوقـس و  رثا  رد  دـیاش  دـشخب . تاجن  يدـبک  تخـس  جازم 
اب مأوت  لاهسا  هب  هاگ  دوب  هتخوس  تفس و  تخـس و  هک  عوفدم  دروآرد . یگناوید  یتح  ایلوخیلام و  ییوگ و  نایذه  زا  رـس  رامیب  دیلوت و 

. دوشیم لدبم  یگدولآكرچ 

دبک مرگ  جازم  ءوس  نامرد 

هراشا

هنحـص رد  دوجوم  ياههداد  اب  اهوراد  شنیچ  تسا . هدننک  هجلاعم  ینالقع  هنیزگ  نیلوا  مرگ  جازم  دض  ياهوراد  اهریبدـت و  تسیهیدـب 
: دینک میظنت  ریز  بیترت  هب  ار  نامرد 

یهاگحبص جضنم 

جـضنم دـنچ  هب  هک  مینکیم ، باـختنا  وا  یکـشخ  يرت و  نازیم  راـمیب و  یعیبـط  ریغ  یمرگ  نازیم  هب  هجوت  اـب  ار  جـضنم  يوراد  اهحـبص 
هرارـش زا  دبک  لخاد  تشوگ  هک  تسا  دایز  ردقنآ  یمرگ  رگا  الثم  دینک . باختنا  ار  یکی  اهنآ  نیب  زا  هدش . هراشا  لیذ  رد  یهاگحبص 

. مینکیم باختنا  ار  کنخ  هریش  يوراد  تسا  هدش  هدیتفت  نآ 
قرع ناویل  کی  رد  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  کی  بش  ره  دیریگب و  يواسم  مادکره  زا  رایخ  مخت  هفرخ ، مخت  زینشگ ، مخت  ینساک ، مخت 
نورد ار  اههناد  هک  ینعم  نیا  هب  دینک ، یشکهراصع  یخن  هچراپ  کی  نورد  ار  وراد  حبص  دینک  لخاد  هدیـسر  شوج  دح  هب  هک  ینـساک 

دعب هقیقد  دنچ  دـنک . لوانت  ار  نآ  رامیب  ات  دـیئامن  فاص  سپـس  دوش ، جراخ  شایئوراد  داوم  الماک  ات  دـیهد  شلام  ینـساک  قرع  نامه 
. دنک لیم  شوخیم  رانا  بآ  قشاق  قشاق 

24 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

رگید یهاگحبص  جضنم 

دیتساوخ رگا  دیزیرب  تبرـش  رد  دینک و  روشگیر  زیمت و  ار  ریـشکاخ  ناویل .  1 هزات 5 / يومیلبآ  تبرـش  يروخاذغ ، قشاق  ریشکاخ 3 
. دروخن يزیچ  دعب  تعاس  ات 2  دنک و  لیم  اتشان  حبص  دینک . نیریش  رکش  اب  یمک 

یهاگحبص جضنم  نیموس 

اتـشان حبـص  زور  ره  دینک . بوکمین  یقرب  نواه  اب  دـیریگب و  مرگ  مادکره 25  زا  سفرک  مخت  سفرک ، خـیب  يدـنه ، رمت  یبآ ، کشرز 
کی دعب  هقیقد  دنچ  دنک و  لیم  ار  نآ  رامیب  دـینک و  فاص  دـنامب ، ناویل  کی  ات  دـیناشوجب  بآ  ناویل  اب 2  ار  نآ  يروخاذـغ  قشاق  کی 
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. دروخب دشاب  هدش  هتخپ  هکرس  رکش و  اب  هک  يردنغچ  بآ  ناکتسا  کی  ای  رانا  بآ  ناکتسا 

یهاگحبص جضنم  نیمراهچ 

لح دیاهدیناسر  شوج  ّدح  هب  هک  ینساک  قرع  ناویل  کی  رد  ار  نآ  لاقثم   2 تسا . تشخریش  دومن  باختنا  ناوتیم  هک  يرگید  جضنم 
رکـش و اب  هک  يردنغچ  بآ  ناویل  کی  ای  دنک . لیم  قشاق  قشاق  ار  شوخیم  رانا  بآ  ناویل  کی  نآ  لوانت  زا  دـعب  دـینک . فاص  دـینک و 

. دشاب هدش  هتخپ  هکرس 

یکمک جضنم 

هتخیر کنخ  يومیلبآ  تبرش  ناویل  کی  رد  يروخابرم  قشاق  کی  مادکره  زا  دیریگب . يواسم  مادکره  زا  هزرفـسا  مخت  یتبرـش ، مخت 
. دنک لیم  هدرک  نیریش  رکش  یمک  رایسب  رادقم  اب 

25 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ماش راهان و  زا  لبق  يوراد 

دیب ای  دیب  قرع  ناویل  کی  رد  ار  اههناد  ثوشک . مخت  ینساک ، مخت  یتبرش ، مخت  هفرخ ، مخت  زا : تسا  ترابع  نآ  بیکرت  هک  درـس  نّیلم 
. دیناروخب رامیب  هب  کنخ  دیزیرب و  ینساک 

ماع لهسم  هدناشوج 

مرگ  یکم 50  ءانس 
مرگ  خرس 50  لگ 

مرگ  نیبجنرت 50 
مرگ  یمتخ 25  لگ 
مرگ  ناتک 25  مخت 

مرگ  نیتنسفا 25 
زا دـعب  دـینک ، بوکمین  یقرب  نواه  اـب  دـینک و  طولخم  مرگ  مادـکره 25  زا  یبآ  کشرز  ناتـسپهس ، یبآ ، رفولین  لگ  اب  ار  ماـع  لهـسم 
بآ ناویل  رد 2  ار  وراد  زا  يروخاذـغ  قشاق  کی  راـبره  دـینک و  میظنت  ار  نآ  تاـعفد  مکـش  ندرک  راـک  قبط  راـب  ود  یلا  کـی  اـهرهظ 

تردـق ندـش  مک  ناربج  يارب  دـینک . لـیم  هدرک  نیریـش  تباـید  نتـشادن  تروص  رد  دـینک و  فاـص  دـنامب ، ناویل  کـی  اـت  دـیناشوجب 
. دیهد شیازفا  دیناوتیم  رتشیب  ات  ربارب  ود  هب  لهسم  رد  ار  انس  گرب  رادقم  قوف ، ياهیندوزفا  رطاخ  هب  نآ  يروآلاهسا 

هدعم و رد  عقاو  لوا  مضه  رد  ادـتبا  نوخ  مغلب و  ادوس ، ارفـص ، طلخ  راهچ  میظنت  ساسارب  هک  تسا  هیاپ  لهـسم  يوراد  کی  ماع  لهـسم 
يارب  لاثم  ناونعب  دوشیم . هفاضا  نآ  هب  يرگید  ياهوراد  فلتخم  ياهتبسانم  هب  تسا . هدش  یحارط  شراوگ  هاگتسد 
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26 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 
ریـساوب يرامیب  تبـسانم  هب  ای  رتشیب و  یمرن  تبوطر و  داجیا  يارب  تسا  نکمم  دوشیم . هفاـضا  نآ  هب  وراد  الاب 3  هخـسن  رد  رتشیب  دیربت 

رادقم شیازفا  اب  هک  دباییم  شهاک  وراد  یلهسم  تیصاخ  اعبط  ماع  لهـسم  هب  داوم  ندرک  هفاضا  اب  ددرگ . هفاضا  يرگید  هژیو  ياهوراد 
رد دـیاب  هک  تسا  يرگید  لکـشم  یهایگ  ياهوراد  رازاب  رد  انـس  فیعـض  تیفیک  دوشیم . ظفح  وراد  يروآلاهـسا  تردـق  انـس  گرب 

. دوش هتفرگ  رظن  رد  اهوراد  بیکرت 
یئاقـستسا ّدض  صاوخ  زا  میوش و  هریچ  دبک  یمرگ  رب  میناوتب  الماک  ات  میهدیم  رارق  تباید  تجهب و  هدـناشوج  ار  بش  رـصع و  يوراد 

. دینک لیم  ناویل  کی  رابره  هیهت و  بش  رصع و  هدعو  ود  رد  ماع  لهسم  روتسد  قبط  میوش . دنمهرهب  نآ 
: تسا ریز  حرش  هب  هخسن 

تباید هدناشوج 

. مرگ مادکره 25  زا  ینامع  يومیل  هکم ، ياچ  دیوش ، مخت  یمتخ ، لگ  یبآ ، کشرز  قامس ،

تجهب هدناشوج 

. مرگ مادکره 25  زا  ناتسپهس  هنزگ ، زینشگ ، مخت  ینساک ، مخت  رفولین ، هشفنب ، بانع ،
نارامیب رد  نوچ  اههخـسن  نیا  هکلب  تسا  تجهب  ای  تباـید  يراـمیب  راـچد  اـموزل  راـمیب  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  تجهب  تباـید و  یماـسا 

. تسا هدش  روهشم  مان  نامه  هب  دراد  ناوارف  دربراک  تجهب  هب  نایالتبم  یتباید و 
. دـباوخب دروخب و  ار  رانا  بر  هروغبآ  بیکرت  باوخ  زا  لبق  بش  ره  دوشیم  ساسحا  دـبک  یمرگ  ندروآ  نیئاپ  هب  زاـین  زونه  هچناـنچ 

: تسا ریز  حرش  هب  نآ  بیکرت 
ولیک یگناخ 3  هروغبآ 
ولیک یگناخ 2  رانا  بر 

27 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 
ود یکی  بش  ره  دینک و  يرادهگن  کنخ  ياج  رد  ندش  درس  زا  سپ  دیناشوجب . هقیقد  کی  میالم  هلعـش  يور  طولخم و  مهاب  ار  ود  ره 

. دشونب رامیب  هدرک  طولخم  درس  بآ  ناویل  کی  رد  رتشیب  ات  قشاق 

رانا بر  کمنیب و  هروغبآ  دئاوف 

کی باوخ  زا  لبق  بش  ره  هک  مدرک  هیصوت  الاب  هب  لاس  زا 40  هژیوب  دنراد و  مک  كرحت  هک  يدارفا  همه  هب  ار  رانا  بر  هروغبآ  هخسن 
راشف اهتیتاپه ،)  ) ناقری عاونا  تاتسورپ ، ریظن  ییاهيرامیب  فیفخ  راثآ  دنهاوخیم  رگا  ای  دنهد و  همادا  رمع  رخآ  ات  دننک و  لیم  ناجنف 

حبـص و ینعی  راب  هنازور 3  دـنربب  نیب  زا  ار  ارفـص  هبلغ  هب  طوبرم  ياهيرامیب  زا  يرایـسب  تروص و  ياهشوج  ریهک ، نوخ ، دـنق  نوخ ،
دنهاوخ نآ  زا  یجیردـت  قیمع و  اّما  ناشخرد  یلاع و  رایـسب  جـیاتن  يریگـشیپ  ثحب  رد  دـننک . ناج  شون  ناجنف  کی  رابره  بش  رهظ و 

. تفرگ
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يوارفـص و نرگیم  دردرـس  یگتفرگ و  نیئارـش و  ّبلـصت  تـسا و  شراوـگ  هاگتـسد  ياهناطرـس  عاوـنا  اـب  تیّدـض  نآ  رگید  صاوـخ 
نآ زا  یـشان  راردا  رّرکت  هـیلک و  یمرگ  دـض  ندرک و  راردا  اروـف  ندروـخ و  بآ  ینعی  سطیباـیذ  يراـمیب  دـض  نوـخ و  هدننکهیفــصت 

. دشابیم

ییاذغ همانرب 

ماخ و داوم  نان و  اذغ  نیا  اب  هارمه  دشاب . هدش  هتخپ  يدنه  رمت  ای  قامس  ای  رانا  اب  هک  دشاب  زینـشگ  پوس  باعل  لماش  رامیب  یئاذغ  میژر 
ياذغ هب  زین  زینـشگ  هتک  تفر  دوبهب  هب  ور  رامیب  لاح  هک  یماگنه  دشاب . پوس  نیمه  هب  رـصحنم  اذغ  تسا  رتهب  هکلب  دروخن  هتخپن  هویم 

. دیسر دهاوخ  يداع  تیعضو  هب  ماجنارس  و  زپبآ ، ياهاذغ  جیردتب  دینک . هفاضا  رامیب 
28 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هیوشاپ

هیوشاپ نیئاپ  هب  وناز  زا  ار  رامیب  ياپ  دـینک و  طولخم  شوج  بآ  اب  ار  رگید  جازمدرـس  ياـهوراد  اـنح و  ردـس و  دـیب و  گرب  زا  یبیکرت 
. تسا بوخ  دینک  هفاضا  مه  ار  رفولین  یمتخ و  لگ  دینک .

دبک يور  ینتشاذگ  يوراد  ای  دامض 

(. هزرفسا  ) انوطق رذب  اب  ار  هفرخ  هزات  گرب  ای  هفرخ  مخت 
. دیراذگب دبک  يور  دیشرسب و  خرس  لگ  نغور  هتخپ و  ردنغچ  اب  دیبوکب و 

فان يور  ینتشاذگ 

. یگناخ روگنا  هکرس  غرم ، هرهز  نوتیز ، نغور  ای  خرس  لگ  نغور  یکم ، ءانس  دیب ، گرب  لظنحلا ، محش  رتوبک ، زوغلچ 
رامیب فان  يور  دیـشرسب و  هکرـس  نغور و  اب  ار  رتشیب  ات  يروخاـبرم  قشاـق  کـی  هزادـنا  هب  زور  ره  دـینک و  ردوپ  ار  کـشخ  ياـهوراد 

. دینک ضوع  رابکی  تعاس  ره 24  دیراذگب و 

دبک مرگ  جازم  ءوس  جالع  رد  هنقح 

نغور ای  خرس  لگ  نغور  لظنحلا ، محش  انح ، یگناخ ، روگنا  هکرس  یبآ ، کشرز  ساویر ، خیب  ای  هزات  سفرک  خیب  بانع ، زینشگ ، مخت 
. ینمرا هروب  نوتیز ،

کی ات  دیناشوجب  میالم  هلعش  يور  بآ  ناویل  اب 2  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  رابره 2  دـینک و  بوکمین  یقرب  نواه  اب  ار  کشخ  ياهوراد 
. دینک هنقح  روتسد  قبط  طولخم و  یگناخ  هکرس  ناکتسا  فصن  نغور و  ناکتسا  کی  اب  دینک و  فاص  دنامب  ناویل 
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نآ هب  طوبرم  نیناوق  هنقح و 

نون  رسک  ای  حتف  فاق و  نوکس  اح و  مض  هب 
29 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

عارتخا دشابیم . نادـهز  لخاد  هب  محر  هناهد  قیرط  زا  و  موتکر ) هدورتسار ،  ) میقتـسم ياعم  هب  دـعقم  قیرط  زا  تاعیام  لاسرا  يانعمهب 
رد زابرید  زا  دمآراک  دیفم و  رایـسب  شور  کی  ناونعهب  هنقح  دنهدیم . تبـسن  ناتـساب  نانوی  ریهـش  دنمـشناد  بیبط و  طارقب  هب  ار  هنقح 
اب دیاب  هک  تسا  هتشاد  رارق  یناریا  بط  ءابطا  هجوت  دروم  شیپ  نرق  کی  ات  نآ  همادا  یمالـسا و  بط  رد  ناتـساب و  نایناریا  ینانوی و  بط 

رایـسب شور  نیا  هب  هدـش  زاغآ  یتنـس  یعیبط و  بط  ياـهشزرا  ءاـیحا  يارب  اـم  روشک  رد  اـیند و  رـسارس  رد  نونکا  هک  يرادـیب  تضهن 
هلمج زا  نانوی  بط  ياملع  نیسحت  رد  ص )  ) مالـسا ربمایپ  زا  يربتعم  ثیداحا  دینادب  تسا  بلاج  ددرگ . لوذبم  یفاک  هجوت  زین  دنمدوس 

. دناهدومرف یفرعم  تسرپادخ  حلاص و  ینادرم  ار  ناشیا  هک  هدیسر  ناتساب  نانوی  روهشم  دنمشناد  همحرلا  هیلع  طارقب  ترضح 
دیاب هک  دراد  یطیارـش  یبط  يروآنف  ره  دننام  هنقح  تسین . مه  نآ  زا  رتمک  دـشابن  تماجح  زا  رتشیب  رگا  اهيرامیب  نامرد  رد  هنقح  رثا 

دهاوخن یفاک  ریثأت  دشاب  رتمک  رگا  دوش . هتفرگ  رظن  رد  دیاب  لاقثم  ات 80  نیب 50  هک  هنقح  نازیم  هلمج  زا  دومن . لـمع  نآ  هب  تخومآ و 
رگا دشاب . ندب  ترارح  اب  قباطم  دـیاب  هنقح  عیام  ترارح  دـهدیم . رارق  رازآ  دروم  ار  مکـش  ییالاب  ياهشخب  دـشاب  دایز  رگا  تشاد و 

ناقفخ یگفالک و  هدنوشهنقح  يارب  دشاب  غاد  ای  ندب و  زا  رتمرگ  رگا  ددرگیم . یگدـیئاچ  راچد  ءاعما  دـنکیم و  داب  دـیلوت  دـشاب  درس 
تمـس هب  ار  يرامیب  دـناشکب و  لفـسا  هب  یلعا  زا  ار  طـالخا  داوم و  هک  دوشیم  میظنت  ياهنوگهب  هنقح  ياههخـسن  دـنکیم . داـجیا  مرگ 

هب هنقح  داوم  دوش . هدناشک  دعقم  زا  جورخ  تمـس  هب  دوش و  رود  اههیلک  دـبک و  بلق و  دـننام  هسیئر  ءاضعا  زا  ات  دـنکیم  تیادـه  نیئاپ 
فداصم دیابن  هنقح  ماجنا  نامز  دوشن . اههدور  رد  یگدیـشارخ  ثعاب  ات  دراد  ار  عبط  تنیل  زا  یتاجرد  اهيرامیب  عاونا  يارب  مزال  رادـقم 

دهاوخ هنیهب  يروهرهب  عنام  هسطع  هکسکس و  هفرس و  ناجیه و  سرت و  بارطضا و  ماگنه  رد  دشاب و  نآ  لاثما  نافوط و  قرب و  دعر و  اب 
هنیس  ریز  دریگیم و  رارق  هدجس  تلاح  هب  هدنوش  هنقح  هک  تسا  نآ  هجو  کی  تسا : تروص  ود  هب  ندب  نتفرگ  رارق  زرط  دش .

30 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 
ود نیا  دوش . هتـشاذگ  مرن  شلاب  ود  نساـب  ریز  دـشکب و  زارد  تشپ  هب  راـمیب  هک  تسا  نآ  رگید  هجو  دوشیم و  هداد  رارق  مرن  شلاـب  ود 
ات دـنک  ربص  هنقح  عیاـم  تفاـیرد  زا  سپ  هدـنوشهنقح  تسا  رتـهب  دوشیم . هتفرگ  رظن  رد  ناوناـب  يارب  زین  نادـهز  رد  هنقح  يارب  تلاـح 

. تسا یفاک  هنقح  عیام  ندـنام  هقیقد  ات 15  دودح 10  نادـهز  يارب  دورب و  عفد  لحم  هب  سپـس  دـهد  تسد  يو  هب  جازم  تباجا  ساسحا 
دح هزادنا  هب  دیاب  هنقح  تلآ  دوشن . نادهز  ای  دعقم  ياهتفاب  هجوتم  یـشارخ  ات  دننکیم  برچ  ار  هنقح ) تلآ   ) هنّقحم رـس  هنقح  ماگنه 

کمن بآ  اب  رابکی  لقا  دح  ندرک  هنقح  رابره  زا  لبق  تسا  رتهب  دوشن . هتخیر  نوریب  هب  عیام  ات  دـشاب  هتـشاد  لوط  تشگنا  دـنب  هس  لقا 
دیاب دشابن  فرـصم  رابکی  رگا  هنقح  هلیـسو  دوش . هیقنت  هنقح  یلـصا  يوراد  کمن  بآ  هیلخت  زا  سپ  هاگنآ  دریذـپ  تروص  هنقح  مرلو 
ددرگ رارکت  دیاب  هیلخت  زا  سپ  مه  رـس  تشپ  راب  دنچ  اههنقح  زا  یخرب  ددرگ . ینوفع  دـض  لکلا  ای  کمن  بآ  اب  هدافتـسا  رابره  زا  سپ 

هب دـنناوتیم  دـنروآ  تسدـب  هنیمز  نیا  رد  يرتشیب  تاعالطا  دـنهاوخیم  هک  یناهوژپشناد  دریذـپیم . ماـجنا  کـشزپ  صیخـشت  هب  هک 
. دنیامن هعجارم  فلؤم  نیمه  فیلأت  افش  کیپ  هعومجم  زا  یلقتسم  باتک 

هدام اب  هارمه  دبک  مرگ  جازم  ءوس  نامرد 

هراشا
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هک دوبن  ییایمیش  بط  همحرلا  هیلع  یلع  وب  نارود  منزب : یلاثم  دراد . یگتـسباو  زین  نامرد  عورـش  نامز  هب  هدام  اب  هارمه  جازم  ءوس  جالع 
يدیماان و زا  سپ  دنهدب و  ماجنا  ار  ینامردوترپ  ینامردیمیش و  يرادربهنومن و  لیبق  زا  بّرخم  ياهنامرد  روج  همه  یئاقستسا  نارامیب 

دننکیم هعجارم  یلاح  رد  موسرم  ياهنامرد  ماجنا  زا  سپ  نارامیب  زا  يرایـسب  دـنیایب . ام  غارـسب  راک  رخاوا  یبرغ  بط  ءاـبطا  ّدر  باوج 
اب ام  لاح  نیا  رد  تسا . هتفرگ  رب  رد  ار  ناشدوجو  مامت  سأی  فعـض و  ینوخمک و  هتخوس و  ناشندـب  رد  دـب  بوخ و  طـالخا  هداـم  هک 

. تسا هدوب  نامز  نامیکح  یناریا  بط  هب  رـصحنم  اهنت  بط  هدوبن و  وربور  نآ  اب  ام  ماـنشوخ  دنمـشناد  زگره  هک  میتسه  وربور  یلئاـسم 
نیا  اب  سپ 

31 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 
يوس زا  میگنجب و  ییایمیـش  ياهوراد  قیمع  رامـشیب و  ضراوع  اب  دـیاب  وسکی  زا  دـشابیم . رتراوشد  رتتخـس و  یـسب  ام  راک  باـسح 

مظن و اب  یهورگ و  يراکمه  اب  ار  هطوبرم  ياهراک  ضیرم و  ياهوراد  دایز  تمحز  اب  دیاب  هک  مینک  دعاقتم  ار  رامیب  نایفارطا  دیاب  رگید 
هعجارم یناریا  بط  متسیس  هب  یماگنه  ضیرم  تسا  نکمم  دنوش . هریچ  يرامیب  رب  یلبق  تاهابتـشا  ناربج  اب  دنناوتب  ات  دننک  لابند  بیترت 

هب هجوت  اب  تلاح  نیا  رد  تسا . هداد  رارق  ریثأت  تحت  ار  يو  حراوج  ءاضعا و  يدایز  تعـسو  رد  جازم  ءوس  هارمه  یطلخ  هداـم  هک  هدرک 
. مینک شنیچ  نادنچود  یتقد  اب  هنازور  نامرد  هرفـس  رد  ار  ییاذغ  میژر  اهوراد و  دیاب  جازم  ءوس  هارمه  هدام  تیفیک  فعـض و  تدـش و 

. دناشکب حالصا  هب  ار  هارمه  هدام  جیردت  هب  هک  میهدیم  رییغت  ياهنوگهب  همانرب  نیا  رد  ار  یهاگحبص  جضنم 

يدادماب جضنم 

هراشا

. ینساک مخت  هنوباب ، هیوبجنرداب ، ناشوایس ، رپ  خرس ، لگ  رفولین ، لگ  یبآ ، کشرز  بانع ،
کی ات  دیناشوجب  بآ  ناویل  اب 2  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  کی  دینک . بوکمین  یقرب  نواه  اب  طولخم و  مه  اب  دـیریگب . يواسم  ار  اهوراد 

. دنک لیم  هدرک  نیریش  دشاب  هتشادن  تباید  يرامیب  هکیتروصرد  رکش  اب  یمک  دینک و  فاص  دنامب . ناویل 
هویم بآ  اـی  یبآ  کـشرز  بآ  اـی  راـنا  بآ  اـی  هرتهاـش  اـی  ینـساک  قرع  ناوـیل  کـی  اـب  ناوـیل  نازیم 2  هـب  ار  نـبجلا  ءاـم  نآ  اــب  هارمه 

ار هدـنامیقاب  ناویل   1 دـنک و 5 / لیم  یهاگحبـص  جـضنم  فرـصم  زا  سپ  تعاـس  مین  ار  نآ  ناویل   1 هدومن و 5 / طوـلخم  تورفپیرگ 
. دنک لوانت  یکمک  جضنم  اب  هارمه 

نبجلا ءام  هیهت  زرط 

طولخم کمنیب  هروغبآ  ای  ومیلبآ  ای  یگناخ  هکرـس  شدوخ  نزو  موس  کی  اب  ندش  درـس  ندناشوج و  زا  سپ  ار  مشچقزرا  زب  ریش 
کنخ  ياج  رد  دینک و  عمج  دیاهتشاذگ  نآ  ریز  هک  یفرظ  رد  ار  نآ  بآ  هتخیر  یناتک  ای  یخن  هسیک  رد  دینک ،

32 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 
ءام تیفیک  ات  دوش  هیذغت  نآ  لاسما  ینـساک و  الاقاب ، وهاک ، دننام  درـس  تالوقب  اب  ندش  هدیـشود  زا  لبق  زب  تسا  رتهب  دـینک . يرادـهگن 
واگ ریـش  اب  نآ  تیفیک  نیرتلزاـن  هزیروتـساپ و  ریغ  واـگ  ریـش  دوبن  رگا  دنفـسوگ و  ریـش  دوبن  سرتسد  رد  زب  ریـش  رگا  ددرگ . رتهب  نبجلا 

. دشابیم هزیروتساپ 
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یکمک جضنم 

هخـسن دنک . لیم  یپردیپ  یلو  ادجادج  ای  طولخم  ریز  هخـسن  زا  هدمآتسدب  هدناشوج  ناویل  کی  اب  ار  هدنامیقاب  نبجلا  ءام  ناویل   1 / 5
: تسا ریز  حرش  هب 

. زینشگ مخت  هنوباب ، وهاک ، مخت  کشرز ، هرتهاش ، بانع ،
بآ ناویل  اب 2  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  کی  رابره  اههدناشوج  همه  دـننام  دـینک و  بوکمین  یقرب  نواه  اب  دـیریگب و  يواسم  مادـکره  زا 

. دنک لیم  هدرک  نیریش  رکش  یمک  اب  دینک و  فاص  دنامب . یقاب  ناویل  کی  ات  دیناشوجب 
. تسا دبک  مرگ  جازم  ءوس  جالع  هب  طوبرم  ياههخسن  نامه  رگید  تاروتسد 

دبک درس  جازم  ءوس 

هراشا

هدش هداد  حیضوت  اهراب  افش  کیپ  ياهباتک  هعومجم  رد  فلتخم و  ياهيرامیب  هب  طوبرم  ثحابم  رثکا  رد  دبک  درـس  جازم  ءوس  مئالع 
یمغلب و هدننک  ظیلغ  هدام  تلع  هب  راردا  ینیگنس  دیفس ، ای  گنریب  راردا  ندب ، یتسس  ینوخمک ، اهبل ، ندش  دیفس  یگنشت ، مدع  تسا .
هک ییاذـغ  هدام  رگا  دوشیم . ینوخمک  ثعاب  دریگیم و  تروص  صقان  اذـغ  مضه  تسا . دوهـشم  حوضوب  هک  ضبن  یمظنمان  یتسس و 

رادشه ددرگ . روآيور  بت  دیاش  دیارگیم و  نّفعت  هب  مکمک  دورن  لیلحت  عفد  بذـج و  متـسیس  رد  هتفرگ  رارق  صقان  مضه  ضرعم  رد 
. دنـشونن تاعیام  ریاس  بآ و  نآ  زا  دـعب  اذـغ و  اب  هارمه  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  یناریا  بط  ینامردبآ  دروم  رد  مدرم  هب  ام  یگـشیمه 
رد دنور  نیمه  دکمیم و  ار  يدایز  بآ  تساذغ  تفایرد  لاح  رد  هدعم  هک  ینامز  تسا و  یگنشت  باهتلا و  تلاح  رد  دبک  هک  یماگنه 

تخس  ياهجازمءوس  هب  رجنم  تداع  تروص 
33 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

زا یتالاح  رد  تاعیام  ندیـشون  هک  دشاب  هتـشاد  هیکت  انعم  نیمه  هب  بآ  ندیـشون  تهارک  رب  ینبم  یمالـسا  بط  ثیداحا  دیاش  دوشیم .
يارب نآ  بقاعتم  دبک و  يارب  ار  ییاهتبیـصم  دـناوتیم  نیگنـس  برچ و  ياذـغ  دایز و  قیرعت  نیگنـس و  شزرو  دـیدش و  يامرگ  لیبق 

تسا و كانرطخ  يدبک  مرگ  جازم  ءوس  هب  نایالتبم  يارب  لکلا  يواح  تبرش  عون  ره  بارـش و  ندروخ  دروآ . رابب  اهمادنا  ریاس  هدعم و 
. دوش هداد  قوس  يدبک  زوریس  تمس  هب  يرامیب  تسا  نکمم 

دبک درس  جازم  ءوس  نامرد 

هراشا

: دینک باختنا  اتشان  حبص  ار  ریز  جضنم  ود  زا  یکی 

یهاگحبص جضنم 

. دروخب اتشان  حبص  هتخیر  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  ار  يروخاذغ  قشاق  نازیم 3  هب  ریشکاخ 
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یهاگحبص جضنم  نیمود 

فـصن بالگ و  ناکتـسا  فصن  اب  ار  نآ  يروخابرم  قشاق  کی  اتـشان  حبـص  دیریگب ، يواسم  ار  کشمجنرف  وگنلاب ، مخت  یتبرـش ، مخت 
هفاـضا هدـیئاس  نارفعز  يروخیاـچ  قشاـق  كون  طولخم و  هیوبجنرداـب  قرع  اـی  ناـیداب  قرع  ناکتـسا  فصن  کشمدـیب و  قرع  ناکتـسا 

. دنک لیم  هدرک  نیریش  تابن  ای  رکش  اب  هدومن ،

یکمک جضنم 

. هنایزار گنهراب ، نیریش ، نوسینا 
طولخم و رکـش  شدوخ  نزومه  اب  دینک و  ردوپ  دنوش ، گنر  ياهوهق  ءازجا  همه  ات  دیهدب  وب  هباتیهام  رد  دیریگب و  يواسم  مادکره  زا 

. دنک لیم  بآ  ناکتسا  کی  دودح  اب  ار  نآ  يروخابرم  قشاق  کی  رهظ  ات  حبص  نیب  یتعاس 
34 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ماش راهان و  زا  لبق  يوراد 

: یهایگ تومسیب  ردوپ 
عومجم رد   » مرگ مادکره 5  زا  زبس  هایس و  هریز  مرگ و  مادکره 10  زا  عانعن  نیریـش و  نوسینا  هنایزار و  ردوپ  مرگ ، نایبنیریش 60  ردوپ 

.« مرگ  100
ياهتبوطر هدرک  يریگولج  هدعم  تنوفع  زا  دیفم و  دبک  هدعم و  درـس  ياهجازمءوس  عاونا  يارب  تسا . ددـعتم  صاوخ  ياراد  وراد  نیا 

جالع رد  دشکیم و  ار  اهلگنا  تسا . ءاعما  شراوگ و  هاگتـسد  هدننکینوفعدض  دشخبیم . توق  ار  دـبک  هدـعم و  هدرک  عمج  ار  یفاضا 
راشف هدوب و  ینوخمک  دض  دنکیم . مارآ  ار  ریذپکیرحت  هدور  تیلوک  دروآیم و  دنب  ار  لاهـسا  تسا . ریظنیب  رـشعینثا  هدـعم و  مخز 

یبوخب تسا و  هاب  يوقم  نکـشداب و  دنکیم . كاپ  هدـعم  زا  ار  درـس  یطلخ  هدام  يدرـس و  مغلب و  دـنکیم . میظنت  یبوخب  ار  نیئاپ  نوخ 
. دنکیم میظنت  ار  دبک  هدعم و  نیب  طباور 

. دنک لیم  بآ  یمک  رکش و  يرادقم  اب  ار  نآ  يروخابرم  قشاق  کی  رابره  ماش  راهان و  زا  لبق 

ماع لهسم  یندناشوج 

لاهسا لهسم  هدناشوج  ندروخ  رابکی  اب  رگا  دنک . لمع  روتـسد  قبط  تسا ، هدمآ  دبک  مرگ  جازم  ءوس  نامرد  تمـسق  رد  نآ  تابیکرت 
داجیا میالم  لاهـسا  ات  دیامن  رارکت  دعب  تعاس  ات 3  هنرگو 2  دنک  هدنـسب  رابکی  نامه  هب  دش  داجیا  راب  ات 4  دودح 3  یتاعفد  هب  میالم 

. دوش

دوشیم هیصوت  حرش  نیا  هب  رامیب  ییاذغ  میژر 

افش کیپ  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 591 

http://www.ghaemiyeh.com


هتخپ زپراخب  زپبآ و  تروصب  هک  تسا  بسانم  کـبک  رتوبک و  جاّرد ، وهیت ، کـشجنگ ، دـننام  يژرنارپ  جازممرگ و  ناگدـنرپ  تشوگ 
ییاهاذغ کبـس و  ماش  اهبش  دوش . لیم  فیطل  بابک  تروصب  دشاب  ناوج  دنفـسوگ  رگا  یبرچ و  نودب  دنفـسوگ  تشوگ  دشاب . هدش 

یگناخ  دوشیم  فرصم  رگا  غرم  دشاب . نآ  لاثما  دیوش و  هتک  دننام 
35 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دش رکذ  هک  یناگدنرپ  تشوگ  اب  دشاب  نآ  لاثما  نوخرت و  يرفعج و  هلیلبنش و  زینشگ ، دننام  ییاهيزبس  اب  هارمه  هک  ییاهپوس  دشاب .
دیفس زغم  هدرک  ادج  ياهوهق  تسوپ  زا  شوج  بآ  رد  ار  ماداب  تسا . بوخ  يدنه  ماداب  ودرگ و  يدودح  ات  قدنف و  ماداب و  زغم  هتـسپ و 

ای ینـساک  گرب  اـی  رت  هنزگ  اـب  دـنک . لـیم  دـشاب  هدـش  لولحم  شوج  بآ  رد  هک  لـسع  ینعی  بالـسع  تبرـش  اـب  هروپ  تروـصب  ار  نآ 
يروخاذغ ای  يروخابرم  قشاق  کی  نازیم  هب  ار  جنرب  سوبـس  ردوپ  دروخیم  جنرب  رگا  دروخب . هدرک  تسرد  تشروخ  رگنک  یغایزاغ و 

نیگنـس و مضهرید و  ياهاذغ  شخبتبوطر و  بآرپ و  ياههویم  ریـش و  تاقتـشم  ریـش و  اهیبرچ و  زا  زیهرپ  دنزپب . جـنرب  ناویل  کی  اب 
. تسا مزال  واگ  تشوگ 

هنقح

رارق اهنامرد  ریاـس  راـنک  رد  کـشزپ  صیخـشت  زاـین و  تروص  رد  هک  تسا  ریز  حرـش  هب  دـبک  درـس  جازم  ءوس  هب  ـالتبم  ناراـمیب  هنقح 
. دریگیم

. مرگ مادکره 10  زا  ینمرا ، هروب  جنیبکس ، تشم ، کی  دودح  مادکره  زا  هلیلبنش  بادس ، تبش ، هاوخنان ، نویروطنق ، لظنحلا ، محش 
کی مادـکره  زا  نیریـش  ماداب  نغور  لسع ، سپـس  دـینک  فاص  دوش ، راخب  نآ  فصن  اـت  دـیناشوجب  بآ  رتیل  کـی  رد  مهاـب  ار  اـهوراد 
هنقح تبون  کی  رد  ار  نآ  لاـقثم  ات 80  دودـح 50  رابره  هنقح  روتـسد  قبط  دـیزیمایب و  مه  رد  ار  همه  ناکتـسا ، کی  واگ  هرهز  ناویل ،

. دینک

هدام اب  هارمه  دبک  درس  جازم  ءوس  نامرد 

هراشا

زا رتشیب  دایدزا  تروص  رد  هارمه  هدام  یکـشخ . يدرز و  نودـب  زبس  هایـس و  هب  لیام  گنر  عوفدـم و  ندوب  بوطرم  ناـهد ، یگزمشرت 
اب داضتم  تالاح  ریاس  دش . هتفگ  دبک  درـس  جازم  ءوس  رد  هک  یتالاح  دـننام  دروآ  راب  هب  بت  هدرک و  نّفعت  داجیا  دـناوتیم  يداع  تلاح 

. تسا کشخ  جازم  ءوس  مئالع 
: دینک باختنا  ار  ریز  ياهجضنم  زا  یکی 

36 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

یهاگحبص جضنم 

يزیچ تعاس  ات 2  دـنک و  لیم  هدرک  نیریـش  تابن  ای  رکـش  اب  هتخیر و  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  يروخاذـغ  قشاـق  نازیم 3  هب  ریـشکاخ 
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زور ره  دنک . ردوپ  هدرک و  هفاضا  رکـش  نآ  نزومه  دوش . گنرياهوهق  ات  دهدب  وب  هباتیهام  رد  ار  ریـشکاخ  دـهاوخیم  رتيوق  دروخن .
تروصب زور  کـی  هدادوب و  تروصب  زور  کـی  دـناوتیم  دـنک . لواـنت  ندـش  مرگمین  زا  سپ  هتخیر  شوـج  بآ  ناوـیل  کـی  رد  حـبص 

. دروخن يزیچ  تعاس  ات 2  فرصم  زا  سپ  دنک و  لمع  الاب  روتسد  قبط  یلومعم 

یهاگحبص جضنم  نیمود 

دسرب شوج  دح  هب  ات  دنک  غاد  هلعش  يور  طولخم و  بآ  ناکتـسا  کی  عانعن و  قرع  ناکتـسا  کی  اب  ار  گنهراب  يروخاذغ  قشاق  کی 
. دیامن لیم  هدرک  نیریش  رکش  ای  تابن  اب  هاگنآ  دوش  مرگمین  دراذگب  درادرب و  شتآ  يور  زا  سپس 

یهاگحبص جضنم  نیموس 

: مغلب جضنم 
. دنقلگ نایداب ، شوایسرپ ، خرس ، لگ  هیوبجنرداب ،

بآ ناویل  اب 2  ار  يروخاذغ  قشاق  کی  اتـشان  حبـص  رابره  دینک و  بوکمین  یقرب  نواه  اب  طولخم و  مهاب  دیریگب و  يواسم  مادـکره  زا 
. دروخن يزیچ  دعب  تعاس  ات 2  دنک . لیم  هدرک  نیریش  رکش  اب  دینک و  فاص  دنامب ، ناویل  کی  ات  دیناشوجب  میالم  هلعش  يور 

دنقلگ هیهت  زرط 

راب  7 دینک ، کشخ  باتفآ  رد  دینک و  نهپ  ینیـس  فک  دینک و  ریمخ  بالگ  اب  سپـس  دینک  ردوپ  ار  هدشکشخ  يدّمحم  لگ  يرادـقم 
یگتفرگ و عفر  يارب  دراد . يددعتم  صاوخ  یئاهنت  هب  وراد  نیا  دینک . کشخ  رارکت و  ار  بالگ  اب  ندرکریمخ  لمع 

37 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 
يارب نوگاـنوگ  ياههخـسن  رد  دراوم  ریاـس  رد  تسا و  شخبرثا  رایـسب  نـالاسگرزب  ناـکدوک و  رد  ظـیلغ  مغلب  عفد  ناـکدوک و  تسوبی 

. دنکیم لیاز  ار  قرع  عوفدم و  راردا و  یئوبدب  عفان و  مغلب  راثآ  ندودز 

یکمک جضنم 

. نایداب گنهراب ، زبس ، هریز  نیریش ، نوسینا 
رکـش شدوخ  نزومه  اب  سپـس  دوش  ياهوهق  نآ  گنر  ات  دـیهدب  وب  هباتیهام  رد  دـینک و  طولخم  مهاـب  دـیریگب و  يواـسم  مادـکره  زا 
قـشاق کی  دشاب  هتـشذگ  یهاگحبـص  جضنم  فرـصم  زا  تعاس  اـبیرقت 2  هک  حبـص  دودـح 10  تعاـس  زور  ره  دـینک . ردوپ  طوـلخم و 

. دنک لیم  بآ  ناکتسا  کی  اب  ار  نآ  يروخاذغ 

ماش راهان و  زا  لبق  يوراد 
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: یهایگ تومسیب  ردوپ 
یمک بآ و  اب  ار  نآ  يروخاذـغ  ات  يروخابرم  قشاق  کی  ماش  راهان و  زا  لبق  رابره  تسا . هدـش  هدروآ  نآ  تابیکرت  ـالاب  روطـس  رد  هک 

. دنک لیم  هدرک  طولخم  رکش 

ماع لهسم  یندناشوج 

هب یقرب ، نواـه  هلیـسو  هب  ندرک  بوکمین  زا  سپ  ار  مرگ  مادـک 15  ره  نازیم  هب  سفرک  مخت  هنادهایـس و  هیوبجنرداب ، زبس ، هایـس و  هریز 
نیب میالم  لاهسا  داجیا  نآ  فرصم  تاعفد  رایعم  دنک . لیم  ماع  لهسم  روتسد  قبط  راب  یلا 2  کی  اهرهظ  زا  دعب  دینک  هفاضا  ماع  لهسم 

افتکا زور  رد  رابکی  نامه  هب  دروآ  دوجوب  ار  روبزم  لاهـسا  هدـناشوج ، رابکی  رگا  نیاربانب  دـشابیم . زور  رد  جازم  تباجا  راـب  ات 4   3
. دریگ رارق  ود  ره  رامیب  کشزپ و  هجوت  دروم  دیاب  مهم  نیا  درک . دهاوخ  ادیپ  ترورض  زاین  بسانت  هب  رتشیب  راب و  الا 2  دومن و  دیاب 

، اهوراد شنیچ  همادا  رد  باوخ  زا  لبق  يوراد  ندرک  هفاضا  اـب  دـیهاوخیم  رتيوق  تسا و  دـیدش  هداـم و  اـب  هارمه  درـس  جازم  ءوس  رگا 
: دیشخبب رتشیب  توق  ار  جالع 

38 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

باوخ زا  لبق  يوراد 

قشاق كون  اب  ار  نآ  سپـس  هدرک  طولخم  مهاب  ناویل  مجنپ  کی  مادکره  زا  بالگ  هیوبجنرداب ، قرع  هریز ، قرع  عانعن ، قرع  هنوپ ، قرع 
. دنک لیم  باوخ  زا  لبق  بش  ره  هدرک  نیریش  رکش  اب  جوزمم و  نارفعز  يروخیاچ 

هدام اب  دبک  درس  جازم  ءوس  هب  نایالتبم  ياذغ 

. دش رکذ  دبک  درس  جازم  ءوس  جالع  رد  هک  تسا  ییاهنامه  ابیرقت  اهاذغ 

نآ نامرد  دبک و  کشخ  جازم  ءوس 

هراشا

زا ییاهاج  رد  یکشخ  هبلغ  تامالع  زا  يدادعت  دوشیم و  داجیا  راردا  رب  یبآ  هب  لیامتم  گنر  تسا و  روآيور  یگنشت  کشخ و  نابز 
. ددرگیم نایامن  ندب 

. میریگیم یپ  اهشخب  تبوطر  اب  ار  اهوراد  شنیچ 

یهاگحبص جضنم 

. يزاریش همودق  گنهراب ، هفرخ ، مخت  وگنلاب ، مخت  یتبرش ، مخت 
اب کشمدیب  قرع  ناکتسا  کی  بالگ و  ناکتـسا  کی  اب  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  کی  اتـشان  حبـص  زور  ره  دیریگب و  يواسم  مادکره  زا 
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. دروخن يزیچ  دعب  تعاس  کی  ات  دنک . لیم  طولخم و  رکش  یمک 

یکمک جضنم 

. هشفنب لگ  گنهراب ، يزاریش ، همودق  وگنلاب ، یتبرش ، مخت  ریشکاخ ، هزرفسا ،
لیم رکـش  یمک  اب  هتخیر  کنخ  بآ  ناویل  کی  رد  ار  نآ  يروخاذـغ  قشاق  کی  رهظ  حبـص و  نیب  انیب  زور  ره  هدرک  طولخم  ار  اهوراد 

زین وراد  ود  نیا  ندرک  ردوپ  ندیبوک و  روطنیمه  دوش ، هتخیر  شوجبآ  رد  ای  دوش  هدیـشوج  هک  تسین  زیاج  ورم  مخت  هزرفـسا و  دـنک .
. دشابیمن زیاج 

39 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ماع لهسم 

طولخم نآ  لاثما  بانع و  رفولین ، هشفنب ، مغلش ، مخت  یتبرش ، مخت  ناتسپهس ، همودق ، دننام  یئاهشخب  یمرن  اب  ار  ماع  لهـسم  یندناشوج 
دبک ياهدنوآ  اهدنبهدور و  ءاشحا و  ءاعما و  جازم  دوش و  داجیا  اههدور  رد  نّیل  لاهسا  ات  مینکیم  لمع  هدناشوج  روتسد  قبط  مینکیم و 

. ددرگ مرن  جیردت  هب  باب  دیرو  اقیراسام و  ارفص و  هسیک  و 
زا هک  اراخبولآ  ددع  وله و 5  ددع  ولآدرز و 5  ددع  ای 5  اراخبولآ و  ددـع  ریجنا و 10  ددع  زا 5  رتشیب  یمرن  ندیـشخب و  تبوطر  يارب 

. ددرگ لوانت  دعب  زور  دیاهدرک ، سیخ  بآ  هلایپ  کی  رد  بش 
ییاولح و يودـک  یتشروخ و  يودـک  دـننام  يزیلاج  ياههویم  تاجیزبس و  اـب  هارمه  شخبتنیل  ياهاذـغ  رب  ینتبم  راـمیب  ییاذـغ  میژر 

. دشابیم رامیب  لاح  بسانم  نآ  لاثما 
ناوتیم افش  کیپ  هعومجم  زا  اهتبرـش  باتک  رد  ار  اهنآ  نیرتهب  هک  دنـشاب  ناسريرای  هنیمز  نیا  رد  دنناوتیم  زین  فلتخم  ياهتبرش 

. دومن باختنا 
ندرک بوطرم  مرن و  رد  دناوتیم  دشاب  هدش  طولخم  مه  اب  هکنآ  لاثما  دجنک و  زقس و  کچرک و  نوتیز ، ریظن  یئاهنغور  اب  ندب  شلام 

. ددرگ عقاو  رثؤم  یکشخ  عفر  رامیب و  حراوج  ءاضعا و 

هدام اب  هارمه  دبک  کشخ  جازم  ءوس 

اهتمالع دشاب  هدش  ادوس  هب  لّدبم  ارفص  طوقس  زا  هدرک  بوسر  يادوس  ای  دشاب و  ارفص  ای  ادوس  جازم  ءوس  اب  هارمه  هدام  هکنیا  هب  هتسب 
دننام دینک و  دانتـسا  نآ  هب  هتـشاد و  رظن  ّدم  اجنیا  رد  هدش  هداد  حیـضوت  هک  ار  ارفـص  ای  ادوس  هبلغ  حضاو  ياهتمالع  دشابیم . توافتم 

. دینیچب ار  اهوراد  یلبق  جازم  ءوس 
40 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

نآ نامرد  دبک و  رت  جازم  ءوس 

هراشا

سپ هژیوب  ددرگیم ، دولآفپ  هتخیگنارب و  تروص  دوشیم . گنرمک  ای  دیفس  تروص  تسا و  مک  یگنشت  تسا . لاحیب  تسس و  ندب 
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. باوخ زا  نتساخرب  زا 
. دشابیم روآيور  یگلصوحیب  یلاحیب و  هنازور ، راک  هب  لیامت  مدع 

: دینک باختنا  ار  ریز  جضنم  ود  زا  یکی 

یهاگحبص جضنم 

. افوز کشجنگ ، نابز  سفرک ، مخت  سیغرآ ،)  ) کشرز هشیر  هشفنب ،) هشیر   ) اسریا یهوک ،) ناحیر   ) جورداب ساویر ،
اب ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  کی  رابره  اهیندناشوج )  ) تاعوقن همه  روتسد  قبط  دینک  بوکمین  یقرب  نواه  اب  دیریگب . يواسم  مادکره  زا 

حبص هدرک  نیریش  رکش  یمک  اب  تباید  نتشادن  تروص  رد  دینک و  فاص  دنامب  ناویل  کی  ات  دیناشوجب  میالم  هلعـش  يور  بآ  ناویل   2
. دروخن يزیچ  دعب  تعاس  دودح 2  ات  دینک ، لیم  اتشان 

رگید یهاگحبص  جضنم 

گنهراب  ریشکاخ ،
اب بآ  ناویل  کی  رد  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  کی  اتـشان  حبـص  زور  ره  دوش . گنر  ياهوهق  ات  دیهدب  دوب  هباتیهام  رد  دیریگب و  يواسم 

. دروخن يزیچ  تعاس  دودح 2  دنک . لیم  هدرک  تسرد  تبرش  رکش  یمک 

یکمک جضنم 

. هجنوی مخت  طولب ،) هویم   ) صفع ریشابط ، زبس ، هریز  يرفعج ، مخت  سفرک ، مخت  نیریش ، نوسینا 
ناکتسا کی  رد  بآ  يرادقم  اب  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  کی  رهظ  حبـص و  نیب  انیب  رابره  دینک  ردوپ  هدرک و  طولخم  يواسم  مادکره  زا 

. دنک لیم  جوزمم و  رکش  یمک  اب  هارمه 
41 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ماش راهان و  زا  لبق  يوراد 

: یهایگ تومسیب  ردوپ 
. دینک لیم  طولخم و  رکش  بآ و  یمک  اب  ار  نآ  يروخابرم  قشاق  کی  اذغ  ره  زا  لبق  دیدرگ . رکذ  لبق  تاحفص  رد  نآ  ءازجا 

اهرهظ زا  دعب  یندناشوج 

لهسم روتسد  قبط  هدرک  بایـسآ  یقرب  نواه  اب  طولخم و  مرگ  مادکره 25  زا  کساخراخ  سفرک ، مخت  ینساک ، مخت  اب  ار  ماع  لهـسم 
. دنک راک  میالم  لاهسا  تلاح  هب  مکش  راب  ات 4  هنازور 3  ات  دنک  لوانت  ردقنآ  ماع 

هزور یئاذغ 15  میژر 

، سدع ردنغچ ، گرب  ای  جانفسا  زینشگ ، يزبس  دوش : هتخپ  ریز  داوم  اب  هک  دینک  لیم  زینـشگ  پوس  راهان  ياجب  نایم  رد  زور  کی  اهرهظ 
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. هچولآ ای  اراخب  يولآ  یبرچ ، نودب  غرم  ای  دنفسوگ  هچیهام  جنرب ، یمک 
: دینک باختنا  ار  یکی  هاوخلد  هب  ریز  دراوم  زا  ماش  اهبش 

. دینک لیم  نیبجنکس  وهاک و  نآ  زا  سپ  دنفسوگ ، هچیهام  ای  زپبآ  غرم  اب  دیوش  هتک  ای  زینشگ  هتک  - 
. دینک لیم  نیبجنکس  وهاک و  نآ  زا  سپ  هاوخلد ، هدنرپ  عون  ره  تشوگ  زپبآ و  يودک  - 

ومیلبآ ینشاچ  اب  دنشاب  هتفرگن  ار  نآ  ياهزرپ  یلو  دیاهتفرگ  ار  نآ  یبرچ  هک  دنفسوگ  شش )  ) دیفس رگج  نادریش  باریس و  - 
: ییاذغ زیهرپ 

هیذـغا کـفپ و  سپیچ ، هباـشون ، ساـبلاک ، سیـسوس ، یتاـبن ، دـماج  عیاـم و  ياـهنغور  یندرکخرــس و  برچرپ ، ياهاذـغ  ندروـخ  زا 
. دینک يراددوخ  غرممخت  هماخ ، یشرت ، تسام و  خی ، بآ  يدنبهتسب ،

42 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

لک روطب  يدبک  ياهيرامیب  زا  يریگشیپ 

!؟ دنراگزاس دبک  اب  ییاهزیچ  هچ  دنرضم و  دبک  يارب  ییاهزیچ  هچ 
تحت ار  ناهج  مدرم  ياهیذـغت  گنهرف  هدرتسگ  روطب  هنافـسأتم  هک  یتادراو  ییاذـغ  متـسیس  هب  هجوت  اب  ام  نامز  رد  راـگزاسان  ياهاذـغ 

. دهدیم رارق  راشف  تحت  ار  هدعم  راگزاسان و  دبک  اب  ارثکا  هداد  رارق  ریثأت 
بلغا اهچـیودناس  ياوـتحم  دزاـسیم . هجاوـم  لکــشم  اـب  ار  مـضه  راـک  هدور  هدـعم و  رد  یگدنبــسچ  داـجیا  اـب  یچیودـناس  ياـهنان 

. دهدیم رارق  رازآ  دروم  ار  دبک  دراد  هک  یبسانمان  تابیکرت  اب  تسا و  یندرکخرس 
ار نآ  تاّرـضم  یتاحالـصا  اب  هکنآ  رگم  دنراذگیم  دبک  شراوگ و  هاگتـسد  رب  ار  ریثأت  نیمه  زین  نآ  لاثما  ینوراکام و  دننام  ییاهاذغ 
زا دنشاب و  هزات  یندرکخرس  داوم  هک  تسا  ساسا  نیا  رب  هیرظن  نیا  دنراد ، یناوارف  شقن  نایم  نیا  رد  زین  دماج  عیام و  نغور  مینک ، عفر 
زا یلک  روطب  تسا  رتهب  رضم و  دبک  يارب  هدرکن  خرس  هچ  هدرکخرس و  هچ  عیام  نغور  اما  دشاب . هدشن  هدافتسا  رابکی  زا  شیب  اهنغور 
اب هارمه  ییایمیـش و  ـالماک  هک  تسا  هاـیگ  مرج  زا  نغور  يزاسادـج  شور  هطـساو  هب  هـیرظن  نـیا  ددرگ . فذـح  مدرم  ییاذـغ  متـسیس 

. تسا رامشیب  ضراوع 
43 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ياهررـض اب  شزرامک  ياذـغ  دـیآیم . رامـشب  همجمج  رد  میخدـب  ياهروموت  داـجیا  مهم  لـماوع  زا  یکی  ناونعب  ساـبلاک  سیـسوس و 
دنکیم روموت  هب  التبم  ار  زغم  اهنت  هن  دنکیم . دیلوت  فیثک  نوخ  سومیکلا و  يدر  یناریا  بط  حالطـصا  هب  خافن و  مضهرید و  رامـشیب ،

. تسا راوگان  رایسب  زین  دبک  يارب  هکلب 
يدنبهتسب ياذغ  عون  ره  دنراد . ییازسب  شقن  يدبک  جازم  ءوس  هدعم و  هناهد  ناطرس  تباید و  ریـساوب ، داجیا  رد  زین  رادزاگ  ياههباشون 

ياراد هک  ام  روشک  رد  هویم  دوجو  تمعن  یناوارف  هب  هجوت  اب  اهینار  يدنبهتسب و  ياههویمبآ  دوش . فرصم  رتمک  دیاب  اهورـسنک  دننام 
رکف زرط  دریگب . ار  یعیبــط  هوـیمبآ  ياــج  دــیابن  زگره  تـسا و  يرورــض  ریغ  دــشابیم ، یلک  ییاوــهوبآ  مـیلقا  عوــن  لـقا 4  دـح 

دننکیم یقلت  یتشادهب  ار  یقاّرب  کیـش و  زیچ  ره  مدرم  هک  هدرک  هنیداهن  مدرم  رد  ار  یطلغ  ینهذ  ياههنیمز  تشادهب  ناراکردـناتسد 
هک یماگنه  دـشاب ، رثؤم  مدرم  راکفا  ریونت  رد  دـناوتیم  هنیمز  نیا  رد  یلاثم  دـنرادن . نآ  تدـمزارد  تدـمهاتوک و  تاریثأـت  هب  يراـک  و 
هک مینکیم  هیـصوت  يو  ناهارمه  هب  دنتـسه  بلق  ياهگر  ندـش  زاب  يارب  ینامردولاز  لاح  رد  رنورک  قورع  یگتفرگ  هب  التبم  ناراـمیب 

فارطا ياهتکرامرپوس  يوسب  ناهارمه  زا  یخرب  دـنوشن . فعـض  راچد  انایحا  ینامردولاز  ماگنه  ات  دـنهدب  رامیب  هب  هویمبآ  يرادـقم 
ّتلع یتقو  دنیامنیم . يراددوخ  هزات  هویمبآ  هیهت  زا  دننکیم و  يرادـیرخ  يدنبهتـسب  ياههویمبآ  چـیاناس و  دـننام  ییاهزیچ  هتفر و 
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بآ رد  یبورکیم  ضرف  رب  رگا  هکنآ  زا  لفاغ  دشاب . بورکیم  هب  هدولآ  هزات  ياههویم  بآ  تسا  نکمم  دـنیوگیم  میوشیم  ایوج  ار  نآ 
صوصخب مدرم و  یتقو  اما  دـنکیم  داجیا  لاهـسا  هب  رجنم  هداس  تیمومـسم  کی  اتیاهن  تسین » نینچ  ـالومعم  هک   » دـشاب هزاـت  ياـههویم 

نازیزع ناج  مسج و  دننک  هدافتـسا  هدـنرادهگن  یندوزفا و  داوم  اب  اههدشيدنبهتـسب  زا  یعیبط  هویمبآ  ياجب  دـننکیم  تداع  ام  ناناوج 
ياهيدنبهتـسب نآ  رب  هوالع  تسا و  هدش  مدرم  یتمالـس  يالب  هزورما  هک  دنیامنیم  جالعلا  بعـص  تخـس و  ياهيرامیب  يایهم  ار  دوخ 

طیحم ییاذغ  داوم  نیا  هب  طوبرم 
44 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

طلغ ياههشیدنا  نیا  لوئـسم  داهن  ناگرا و  مادک  تسا !؟ رتیتشادهب  ریغ  مادک  امـش  رظن  هب  ایآ  تسا . هتخاس  هدولآ  تّدـش  هب  ار  تسیز 
!؟ دشابیم مدرم  نهذ  رد 

دیفم زین  دـبک  يارب  تسا  بوخ  هدـعم  يارب  هچنآ  هتفر  مهيور  تسا . يرورـض  رایـسب  دـبک  تیوقت  يارب  لـماک  روطب  هناحبـص  ندروخ 
تعاس مین  زا  تسا . رضم  اقیراسام  يارب  مه  دبک و  يارب  مه  هدعم و  يارب  مه  ندیشک  رس  هعفدکی  هعرجال و  ار  بآ  خی و  بآ  دشابیم .

. تسا ّرضم  تاعیام  ریاس  بآ و  ندیشون  نآ  زا  دعب  تعاس  مین  کی و  ات  اذغ  زا  لبق 
مدع دیدرگ  جازم  ءوس  راچد  دبک  دشن و  ماجنا  اهتیاعر  نیا  رگا  اّما  تسا  يرورـض  دبک  لاح  يرادهگن  يارب  قوف  بتارم  همه  تیاعر 

هینقلا ءوس  يرامیب  تالاح  نیا  نیرتمهم  زا  یکی  دزاسیم . هداـمآ  كاـنرطخ  ياـهيرامیب  نتفریذـپ  يارب  ار  دـبک  مکمک  جازم  ءوس  عفد 
نف هک  تسا  روـظنم  نیا  هب  هینقلا  ءوـس  اـهجازمءوس و  حیرـشت  رد  اـم  دـیکأت  دـشابیم . يدـبک  زوریـس  ناطرـس و  دـمآردشیپ  هک  تسا 

ار نامرد  زا  رتهب  يریگشیپ  راعش  دنوشن و  راچد  ءاقستسا  ای  زوریـس  دننام  یئاهيرامیب  هب  زگره  هک  میهد  شزومآ  مدرم  رد  ار  يریگـشیپ 
. دننک لمع  نآ  هب  هداد و  رارق  دوخ  راعش 

45 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هینقلا ءوس 

هراشا

تیمها زا  نآ  نتخانش  تسا و  يدبک  ءاقستسا  زا  رتناسآ  رایسب  نآ  نامرد  هک  تسا  يدبک  زوریس  ای  ءاقستسا  يرامیب  همدقم  يرامیب  نیا 
. تسا رادروخرب  ياهژیو 
: زا دنترابع  نآ  تامالع 

. تسا درز  گنر  زا  صاخ  یتلاح  هک  دوشیم  درز  هب  لیام  دیپس  تسوپ  گنر 
رگ فیفخ ، مظنمان و  ياهبت  راچد  هاگ  رامیب ، يرهاظ  یلخاد و  عاضوا  یگتخیرمهب  شراوگ ، هاگتـسد  تروص و  نابز و  زا  ییاههناشن 

، ندب یعفد  ياههاگتـسد  ندرک  راک  مظنمان  اپ ، تسد و  مرو  مکـش ، رقارق  ییاهتـشایب ، رـس ، یگنم  یلخاد ، زرل  درـس و  قرع  یگتفرگ و 
رد شراخ  دوشیم ، دایز  یباوخیب  دـنروهطوغ و  مغلب  يارفـص  زا  يرتسب  رد  هک  شراوگ  هاگتـسد  رد  ینوفع  ياهبورکیم  راردا ، گنر 

دـنروخیم و شوج  رید  ندـب  ياهمخز  دوشیم ، شراخ  راچد  مه  نآ  گنریب و  اههثل  دوشیم ، هریچ  رامیب  تسوپ  رب  دایز  مک و  داـعبا 
. دراد مروت  هاگ  یگتخورفا و  تلاح  هاگ  ندب  تسوپ 

هینقلا ءوس  نامرد  يارب  يرورض  تامدقم 

. موشیم رکذتم  دراد  مات  ترورض  اهنآ  زا  یهاگآ  هک  ار  یتامدقم  هینقلا  ءوس  جالع  يارب 
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46 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 
لماوع هچ  ینعی  تسین . بورکیم  یئرمان و  لماوع  سوریو و  زا  یتبحص  هاگدید  نیا  اب  مداد ، حیضوت  شجالع  اب  ار  اهجازمءوس  اجنیا  ات 

زا دبک  ندش  جراخ  ار  نآ  ام  هک  تسا  جازم  ءوس  یعون  ام  ثحب  دروم  هلئـسم  اجنیا  رد  دشابن  ای  دشاب  سوریو  ای  بورکیم  دننام  یجراخ 
يارب يرورض  طرش  تسا . هینقلا  ءوس  يرامیب  نامه  دش  رکذ  هک  یتامالع  اب  جازم  ءوس  عون  نیا  شمیدناوخ . يداع  دنور  یعیبط و  ریسم 

: دریگ رارق  هیاپ  بط  ناکشزپ  يدج  هجوت  دروم  دیاب  هک  تسا  زیچ  ود  يرامیب  ره  ققحت 
يرامیب  رتسب  ( 1

. دوش دراو  ندب  جراخ  زا  هک  يزیچ  ره  بورکیم و  سوریو و  دننام  هناگیب  لماع  ( 2
هناگیب لماع  ددرگ  مهارف  تسا  ندـب  رد  يرورـض  ریغ  داوم  مکارت  طالخا و  لداعت  مدـع  جازم و  ءوس  زا  ترابع  هک  يرامیب  رتسب  هاگره 

دنراد دبک  فیعـضت  رد  یـشقن  هک  يدبک  ياهيرامیب  همه  نیاربانب  دیامن . داجیا  يرامیب  هدش و  دراو  بسانم  هنیمز  هدهاشم  اب  دـناوتیم 
هینقلا ءوس  یعون  هب  دنـشاب  هتـشاد  قباطت  هینقلا  ءوس  تامالع  اب  هکیتروصرد  دبک  هدعم و  ياهجازمءوس  برچ و  دبک  اهتیتاپه و  دـننام 

. دندرگیم یقلت  يدبک  ءاقستسا  هنیمزشیپ  ینعی 
اهجازمءوس دـنکیم . يرتکلهم  يرامیب  شریذـپ  هدامآ  ار  دـبک  تشاذـگ  ياجرب  يّرثؤم  يّدـج و  تارییغت  جازم  ءوس  نیا  هک  یماگنه 

هرصاحم ار  دبک  هینقلا  ءوس  يرامیب  دوشیم ، رتيّدج  هلئسم  دشاب  جازم  ءوس  عون  کی  اهنت  هکنآ  هب  تبـسن  دنوش  بیکرت  رگیدکی  اب  رگا 
. دنک ریگنیمز  ار  رامیب  هک  هدیسرن  تدش  نآ  هب  زونه  اّما  دنکیم ،

بط هک  دـنکیم  ادـیپ  تاجن  يرامیب  زا  دـشکیم و  نوریب  اهدژا  ناهد  زا  ار  دوخ  یتحار  هب  تشگ  انیب  رایـشوه و  هلحرم  نیا  رد  سکره 
تـسا يدبک  زوریـس  نامه  هک  ءاقـستسا  يرامیب  همدقم  هک  تسرد  هلحرم  نیا  رد  هکاریز  درادـن ، نآ  جالع  رد  ینادـنچ  فارـشا  دـیدج 

دناهدشن يوق  مجسنم و  الماک  یعیبط  ریغ  طالخا  نوچ  اما  دشابیم 
47 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

لحمـضم مزهنم و  یناریا  بط  ءابطا  هنامیکح  ریبادت  تادیهمت و  اب  یبوخب  دنرادن و  ار  دبک  رد  نتـسشن  ندش و  هریچ  يارب  یفاک  تردـق 
. دش دنهاوخ 

بط رگنهیزجت  هاگدـید  هکارچ  تسین  هدـش  هتخانـش  دـیدج  بط  رد  اهتمالع  فیراعت و  نیا  اب  هینقلا  ءوس  يرامیب  دـینادب  تسا  بلاج 
خفن تمالع  یکی  الثم  درب . یپ  هینقلا  ءوس  هب  اهنآ  عومجم  زا  دـهد و  طابترا  مه  هب  دـناوتیمن  ار  يرامیب  نیا  ياهتمالع  یبرغ ، یملع 
هجوت رامیب  ینوخمک  هب  يرگید  دنکیم ، زیوجت  ار  تیرتساگ  هب  طوبرم  يوراد  دـیراد و  تیرتساگ  دـیوگیم  دـنیبیم  ار  مکـش  رقارق  و 
هیزجت دـید  اـب  سک  ره  ندـب و  شراـخ  تبـسانم  هب  دـهدیم  تیـساسح  دـض  يوراد  یموس  دـهدیم ، نهآ  لوـسپک  صرق و  دـنکیم و 

. دریگیم رظن  رد  ار  یجالع  دهدیم و  صیخشت 
سمل اب  دشیم  دراو  لیف  نآ  رب  سکره  تشاد و  رارق  یقاتا  رد  یکیرات  رد  هک  تسا  یلیف  نآ  دـننام  لاثم  رد  یبرغ  بط  یملع  هاگدـید 

ياـهتشادرب نیا  درکیم . ناوـنع  ادـج  ار  تقیقح  زا  یـشخب  اـما  دوـبن  قـبطنم  لـیف  دوـجو  تیعقاو  رب  مادـکچیه  دادیم و  يرظن  تسد 
. دوش رجنم  لیف  دوجو  تیعقاو  هب  تسناوتیمن  زگره  لعفنم  هتخیسگ و 

مدرم دندادیم و  رادشه  هنازوسلد  هک  یناریا  بط  ءابطا  نینچمه  نادنمدرد و  تیاکش  يرامیب  زا  رپ  نرق  نیا  رد  تفر و  اههتکن  میرذگب 
ياهتراهم اهوراد و  اههخسن و  دیسرن و  ییاج  هب  دنتـشادیم  رذح  رب  ندش  یتعنـص  یبرغ و  گنهرف  طلـست  زا  یـشان  ياهيرامیب  زا  ار 

. دش هتفهن  كاخ  لد  رد  یناریا  ءابطا 
48 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

یبرغ بط  ياهرایعم  اب  يدبک  زوریس  هب  رجنم  ياهيرامیب  يدبک و  زوریس  تخانش 
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هراشا

ياهامونیسراک مامت  دصرد  ات 90  رلولس 80  وتاپه  مان  هب  هک  دنـشابیم  هیلوا  ياهامونیـسراک  يدبک  زوریـس  هب  رجنم  ياهروموت  نیرتشیب 
. دنهدیم لیکشت  ار  دبک 

. دنزاسیم دعاسم  اهامونیسراک  يارب  ار  هنیمز  تروص  ره  هب  يدبک  نمزم  ياهيرامیب 
يامونیـسراک زورب  هب  رجنم  تسا  نکمم  کیتاپویدـیا  یـسوریو و  کیلکلا ، کیلوباتم ، عون  زا  يدـبک  نمزم  ياـهيرامیب  فلتخم  عاونا 

نارود رد  تدـمزارد  نمزم و  ياـهباهتلا  دوجو  دـهدیم . شیازفا  دـّلوت  ودـب  زا  ار  يراـمیب  عویـش  یثرا  ياـههنیمز  دوـش . دـبک  لوـلس 
. تسا هرطاخمرپ  رایسب  غولب  ات  یکدوک 

زئاح رایـسب  ریخا  ههد  رد  نآ  دـیدش  شیازفا  لیلد  هب  يدـبک ، زوریـس  زورب  رد  هدننکدعتـسم  زاسهنیمز و  ياهيرامیب  ناونعهب  اـهتیتاپه 
ءوس هب  بوسنم  ياهيرامیب  تسیل  رد  دـناوتیم  يدـبک  زوریـس  ياـههنیمزشیپ  زا  یکی  ناونعهب  اـهتیتاپه  ناـمرد  شور  تسا . تیمها 

. دریگ رارق  هینقلا 
. دوشیم داجیا  يدبک  میشناراپ  ياهلولس  رد  ییاهزورکن  ریغ و  A وB وC و  زا معا  یسوریو  ياهتیتاپه  هیلک  رد 
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زا اّما  هدیدرگ ، لصاح  زین  يریگمـشچ  ياهتفرـشیپ  هتفرگ و  تروص  يدایز  رایـسب  شالت  دیدج  بط  رد  اهتیتاپه  عاونا  ییاسانـش  رد 

. دنزیم اپوتسد  ياهدننکدیماان  تیعضو  رد  اهيرامیب  رگید  نوچمه  یبرغ  بط  افش  نامرد و  ظاحل 

کیلکلا زوریس 

دننکیم دیکأت  دراد و  يررض  هچ  ندب  يارب  یلکلا  تابورشم  فرصم  یکشزپ  ملع  رظن  زا  دنـسرپیم  کشزپ  زا  ارارک  نارامیب  زا  یخرب 
.! میشاب دنوادخ  زا  رتملاع  میناوتیمن  ام  هک  دنشاب  هتشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  میهد . خساپ  یبهذم  هاگدید  زا  رظنفرص  هک 

ناقری ای  یلکلا  تیتاپه  مان  هب  لکلا  فرـصم  رد  طارفا  رثا  رد  دیآیم  دوجوب  دبک  میـشناراپ  زورکن  تلعب  هک  يدبک  نمزم  ای  داح  باهتلا 
. دوشیم هدیمان  رمخ  برش 

يرامیب نیا  هب  اکیرما  صوصخب  یبرغ  ياهروشک  هب  ناکم  لـقن  زا  سپ  هک  ماهدوب  يدـبک  زوریـس  رثا  رد  يدارفا  گرم  دـهاش  هنافـسأتم 
يدارفا زا  اجیب  دیلقت  تسا . يدبک  ياهامونیـسراک  زورب  دعاسم  قطانم  نیرتعیاش  زا  یکی  اکیرما  هدـحتم  تالایا  دـندش . راتفرگ  کلهم 

بوچراـهچ زوـنه  يرکف  یگنهرف و  ظاـحل  زا  هک  هدـش  یناـناوج  ریگناـبیرگ  رتـشیب  دناهتـشاد  رمخ  برـش  هب  تداـع  روـشک  نآ  رد  هک 
. دناهدروآ يور  رمخ  برش  هب  هناگیب  گنهرف  ریثأت  تحت  تبرغ  راید  رد  هدیشخبن و  میکحت  ار  دوخ  يداقتعا 

يارب روشک  نآ  هب  هک  يدارفا  نایناریا و  زا  يرایـسب  هدـمآ و  باـسح  هب  گرم  لـلع  نیرتمهم  زا  یکی  هدـحتم  تـالایا  رد  يدـبک  زوریس 
فرصم هک  ناریا  مدرم  دبک  هب  تبسن  اکیرما  مدرم  دبک  هک  میریذپب  دیاب  دناهدوب . لفاغ  رامآ  نیا  زا  دناهدرک  ترجاهم  تماقا  ای  لیصحت 

، دناهتـشاد تداع  یلکلا  تابورـشم  فرـصم  هب  شیپ  اهنرق  زا  نانآ  هک  تسا  لیلد  نآ  هب  نیا  دشابیم و  رتمواقم  دراد  یعرـش  عنم  لکلا 
دسر هچ  دشابیم ، الاب  رایسب  ایند  هگنی  رد  يدبک  زوریس  هب  ءالتبا  لکلا و  فرصم  رثا  رد  ریموگرم  رامآ  مه  زاب  اذهعم 
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عاونا اهتیتاپه و  عاونا  هب  ءالتبا  يارب  ار  دـبک  رتسب  هنیمز و  لکلا  فرـصم  دناهتـشادن . تداع  لکلا  فرـصم  هب  هاگچـیه  هک  یناـیناریا  هب 

. دزاسیم ایهم  دبک  ياهناطرس 
دراوـم ریاـس  زا  يراـمیب  نیا  یعطق  صیخـشت  تـسا و  تیـسا  لاـحط ، یگرزب  مکـش و  تیـساسح  درد و  یلکلا  ناـقری  ینیلاـب  تارهاـظت 
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. تسا دبک  یسبویب  دیدج  بط  هاگدید  زا  اهتیتاپه 
هنیمز اهيرامیب  نیا  درمـش . مهاوخ  رب  یتآ  تاحفـص  رد  ار  نآ  جالع  حرطم و  ار  دبک  ناطرـس  دـمآردشیپ  ياهيرامیب  زا  رگید  یخرب 

حالطـصا هب  يدرز و  ای  ناقری  عاونا  زا  دـنترابع  اهيرامیب  نیا  زا  یخرب  دـننکیم . رتشیب  ار  دـبک  ناطرـس  هب  التبا  دادعتـسا  دـبک و  فعض 
. اهتیتاپه زورما  یکشزپ 

ناقری اب  هارمه  اهيرامیب  تارهاظت 

دراوم رد  دوش . هدید  داح  زیلومه  ياهنارحب  رد  تسا  نکمم  تشپ  ای  مکش  درد  یمومع و  فعـض  زیلومه ، کیتاپهرپ : تارهاظت  فلا -
. تسا گرزب  لـس  لکیـس  یمنا  رد  زج  لاـحط  تسا . هارمه  میقتـسم  ریغ  ینیبوریلیبرپیه  راردا و  عوفدـم و  یعیبط  گـنر  اـب  ناـقری  رگید 

. تسا ریغتم  یلاگموتاپه 
: يدبک تارهاظت  ب -

، هرونمآ ناقری ، هریت ، راردا  مکـش . تسار  یناقوف و  عبر  رد  ینیگنـس  ساسحا  رـصتخم ، بت  ییاهتـشایب ، یمومع ، یتحاران  یباـستکا : ( 1
دب يوب  ندـب ، ياـهوم  ندـش  مک  یتساـموکنیژ ، تیـسا ، تسد ، فک  متیرا  لکـشیتوبکنع ، یقورع  ياـهلاخ  ساـسح ، گرزب و  دـبک 

. اهتسد یگدیشک  ماگنهب  شزرل  يدبک و 
. تسهارمه یمومع  یگتفوک  هاگ  گنرمک و  عوفدم  ندب ، شراخ  اب  ابلاغ  ارفص  بوانتم  دوکر  درادن . یتمالع  هاگ  يدازردام : ( 2

. تسا عیاش  گنرمک  عوفدم  هریت و  راردا  ناقری ، ناطرس ،) رد   ) يرغال مکش ، تسار  یناقوف و  عبر  یجنلوق  ياهدرد  کیتاپه : تسپ  ج -
رییغت یناسون و  جاوم و  ناقری 
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ندش یکی  لحم  ای  رتاو  لوپمآ  رد  ناطرس  ای  گنس  تلع  هب  دناوتیم  هک  تسا  ارفص  يراجم  بوانتم  دادسنا  لیلد  عوفدم  توافتم  گنر 
سمل لباق  تیؤر و  لباق  يارفـص  هسیک  دـبک ، یگرزب  تسا . یمیخدـب  زا  ياهناشن  عوفدـم  رد  نوخ  دوجو  دـشاب . يدـبک  لخاد  يراجم 

بت زرل و  دـنکیم . تیاـکح  یمیخدـب  زا  زین  يرغـال  موتکر و  نورد  یگتـسجرب  تسا ،  Courvoisier's sign) هیزاوروک تمالع  )
. تسا تیئیژنالوک  اب  هارمه  گنس  دوجو  لیلد 

SGOT

تاتکال زاتافـسف و  نیلاکلا  نوچ  يرگید  تاعلاطم  اب  هک  یماگنه  دوجونیااـب  دـنراد . يدـبک  ياـهيرامیب  رد  يداـیز  شزرا   SGPTو
. تشاد دهاوخ  يرتشیب  یصیخشت  شزرا  دنوش  يریگهزادنا  مرس  ياهنیلوبولگ  ونومیا  و  اهنآ ) ياهمیزناوزیاو   ) زانژوردیهد

صیخـشت رد  اما  تسا  دـبک  رـشتنم  ياهيرامیب  صیخـشت  يارب  بساـنم  ملاـس و  یـشور  یبرغ  بط  دـید  زا  تسوپ  هار  زا  دـبک  یـسپویب 
. درادن دایز  تیقفوم  مه  دبک  ياهزاتساتم  ندرک  ادیپ  رد  درادن و  يدایز  شزرا  يدبک  جراخ  زاتسلوک  زا  يدبک  لخاد  زاتسلوک 

ناقری تسا  نکمم  دوشن  صخشم  یهاگشیامزآ  ینیلاب و  ياههتفای  هقباس و  ساسارب  ناقری  ّتلع  هک  يدروم  رد  کیژولویدار - تاعلاطم 
. داد صیخشت  یپوتوزیاویدار  ریوصت  نکسایتیس و  یفارگونوسارتلوا ، کمک  هب  دراوم  ات 90 % رد 80  يدادسنا  ناقری  زا  ار  رلولسوتاپه 

نودـب ياهشور  نیا  يارجا  تسا . يدادـسنا  ناقری  روکذـم و  يراجم  دادـسنا  فرعم  اهکینکت  نیا  رد  ارفـص  يراجم  عاـستا  هدـهاشم 
. تسا لاکشاالب  يدبک  ياهلولس  يرامیب  ای  تمالس  طیارش  رد  رامیب  يارب  تمحازم 

لاحط دـبک و  یگرزب  يدـبک و  ریگاضف  تاعیاض  ارفـص ، هسیک  یگرزب  يدـبک ، عستم  يراجم  نداد  ناشن  يارب  کینوسارتلوا  شیاـمزآ 
زین و  تسیک ) هسبآ ، روموت ،  ) يدبک ریگاضف  تاعیاض  فشک  رد  تسا  نکمم  ویتکاویدار  دـیئولوکروفلوس ، اب  دـبک  نکـسا  تسا . دـیفم 

. دشاب دیفم  دبک  یگرزب  نازیم  نداد  ناشن  يارب 
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نمزم ياهتیتاپه 

هراشا

زوریس يوسب  دارفا  یخرب  رد  دننکیم و  داجیا  لالتخا  يدبک  ياهلولـس  لامعا  رد  دنراد و  هارمه  هب  ار  دبک  نمزم  باهتلا  اهتیتاپه  نیا 
لکـشم دنراد و  رتفیعـض  يدبک  ملاس ، دارفا  هب  تبـسن  يدبک  ءالتبا  هطـساو  هب  دارفا  نیا  تروص  ود  ره  رد  اّما  دنراد . يورـشیپ  يدـبک 

. دنراد ار  نآ  زا  یشان  ضراوع  مضه و  رد  جازم  ءوس  راثآ  مضه و  روصق 
: دنوشیم میسقت  هتسد  ود  هب 

موادم نمزم  تیتاپه  - 1

یندرکخرس و مضه و  رید  برچ و  ياهاذغ  هیحان  زا  هک  يراشف  دننکیم و  فرصم  هک  ییاذغ  عون  هب  هتسب  موادم  نمزم  ياهتیتاپه  رد 
هاگ دنرادن و  یـصاخ  تمالع  هاگ  دهدیم . ناشن  دوخ  زا  یفلتخم  ضراوع  دوشیم  دراو  هدعم  دبک و  هب  عیام  دـماج و  یتابن  ياهنغور 
نیا يارب  دـیدج  بط  رد  يرثؤم  نامرد  دـنوشیم . وربور  ندـب  مامت  یگتفوک  درد و  یگلـصوحیب ، سردوز ، یگتـسخ  یئاهتـشایب ، اـب 

يرامیب هشیر  یلکب  دوش  تموادم  نآ  رب  رگا  زاسراک و  رثؤم و  رایـسب  اهنامرد  دراوم  ریاس  دننام  میدق  بط  رد  اّما  درادـن  دوجو  يرامیب 
. تفر دهاوخ  نیب  زا  يرامیب  تیارس  ناکما  هدش و  جراخ  زین  ندوب  لقان  زا  التبم  صخش  یتح  دش و  دهاوخ  هدنک 

لاعف نمزم  تیتاپه  - 2

. تسا يدبک  زوریس  فرطب  نآ  ریس  ساسارب  تیتاپه  ندش  لاعف  ای  ندوب  لاعف 
هاگ تفرشیپ  نیا  دباییم . هعسوت  دبک  میشناراپ  نورد  هب  هدش و  مکاح  يدبک  ياهلولـس  رب  داح  عیرـس و  زورکن  هاگ  یجیردت و  زورکن 
ملاس زونه  هک  ییاهلولس  زا  هدشهابت  هزورکن و  ياهلولـس  صیخـشت  هک  دروآیم  رابب  دبک  رد  یبیرخت  نانچنآ  هدوب و  عیرـس  نانچنآ 
زور فرظ 10  هک  دننکیم  هلمح  دبک  هب  اسآقرب  لاعف و  نانچنآ  اهتیتاپه  نیا  زا  یخرب  تسا . نکمم  ریغ  دـننکیم  تمواقم  دنتـسه و 

رد یلو  دنوریم  نیب  زا  هدیدبیسآ و  يدبک  ياهلولس  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  تلاح  نیا  رد  دنروآیمرد . ياپ  زا  ار  رامیب 
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. دراد دوجو  ینوگانوگ  ياههار  رامیب  نامرد  يریگشیپ و  يارب  راگدرورپ  فطل  هب  یناریا  بط 

یسوریو ياهتیتاپه 

هراشا

زا یهجوت  لباق  مهس  هک  تسا  زورما  ناهج  یتشادهب  تالضعم  نیرتمهم  زا  یکی  دیدرتیب  نآ  زا  یشان  ياهتنوفع  یـسوریو و  تیتاپه 
ایند رد  لاس 1965  رد  رابنیلوا  تیتاپه  سوریو  تسا . هداد  صاصتخا  دوخب  ار  یناور  یعامتجا و  يداـصتقا و  ياـهیناوتان  ریموگرم و 

يریگرد لماوع  نیرتمهم  زا  یسوریو  ياهتیتاپه  دهاکب . نآ  عویـش  زا  يرادقم  هتـسناوت  نونکات  نویـسانیسکاو  ماجنا  اهنت  دش . شرازگ 
رگید عون  دـنچ  هجخرـس و  کخرـس و  EBV وCMV و  سوریو G ,E ,D ,C ,B ,A و  ياهمان هب  نآ  عاونا  نونکات  هک  دنتـسه  دـبک 
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ریظن نمزم  ضراوع  نینچمه  سوریو و  نیا  تنوفع  داـح  ضراوع  هک  دـشابیم   B تیتاپه نآ  نیرتعیاش  نیرتمهم و  تسا . هدـش  هتخانش 
یگدولآ يالاب  عویـش  اب  یحاون  رد  ایند  مدرم  مراهچ  هس  دوشیم . ناهج  رد  رفن  نویلیم  کی  دودـح  توف  ثعاـب  هنـالاس   HCCزوریس و

. دننکیم یگدنز   B تیتاپه

هاتوک نومک  هرود  اب  ینوفع   A تیتاپه

، بت دوجو  یلیمیب ، یناـقوف ، یـسفنت  يراـجم  تنوـفع  اـی  ازنـالوفنآ  هیبـش  ياـهدرد  یموـمع ، یگتفوـک  غارفتـسا ، عوـهت ، ییاهتـشایب ،
. تسا دوهشم  زورکن  صاخ  هرظنم  اب  يدبک  یلولس  ياهتست  تسا ، یعیبط  دیفس  ياهلوبلگ  دادعت  يدرز . دبک و  تیساسح 

تسومرام ياهنومیم  تسا ، ریذپناکما  زین  هدولآ  ياهنزوس  هار  زا  لاقتنا  نکیل  دریگیم . تروص  ناهد  عوفدم و  هار  زا  سوریو  لاقتنا 
. دنتسه سوریو  نیا  هب  ساسح  تاناویح  اهنت  ارهاظ  اههزناپمش  و 
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B تیتاپه

. دـشابیم توافتم  نمزم  يرامیب  کی  ات  داح  تنوفع  کی  زا  يراـمیب  ریـس  تساـیند . رـسارس  رد  یتشادـهب  مهم  لکـشم  کـی   B تیتاپه
اـسآقرب تیتاـپه  هـب  رجنم  داـح  دراوـم  زا  دـصرد  اـت 2   1 دـنراد . هدـنوش  دودـحم  دوخ  ریـس   B تیتاـپه اـب  تنوفع  داـح  دراوم  ـالومعم 

ات تمالع  نودـب  تنوفع  کـی  زا  زین   B تیتاـپه نمزم  عون  دوشیم . گرم  هب  رجنم  دراوـم  یلا 50 % رد 30  هک  ددرگیم ، تناـنیملوف ) )
ات ریموگرم 500000  هب  رجنم   B تیتاپه نمزم  داح و  تنوفع  دشابیم . ّریغتم  رلولـسوتاپه  ناطرـس  زوریـس و  رادتمالع ، نمزم  تیتاپه 
رثا رد  الومعم  هک  تسا  یسوریو  تنوفع  کی  دبک  رد  هیلوا  يامونیسراک  زورب  عیاش  للع  زا  یکی  نونکات  دوشیم . لاس  رد   1 / 200000

تیتاپه نیا  تسا . ریذـپناکما  زین  تبراقم  ای  ناهد و  هار  زا  يرامیب  تیارـس  دوشیم . لقتنم  هدولآنوخ  تالوصحم  ای  هدولآنوخ  قیرزت 
لغاش لنسرپ  ناراتسرپ و  ناکشزپنادند و  ناکـشزپ ، تسا . عیاش  رایـسب  يدیرو  ياهوراد  هدننکفرـصم  ناداتعم  زابسنجمه و  دارفا  رد 
لماش ار  اـهتیتاپه  ماـمت  دودـح 10 %  Bو A ياـهتیتاپه دنتـسه . نآ  هب  ـالتبا  رطخ  ضرعم  رد  يژولوتاـپ  ینیلاـب و  ياههاگـشیامزآ  رد 

. دوشیم
نامرد  ALT شیازفا تروص  رد  هدوب  رظن  تحت  دیاب  تسا  لامرن  رادـیاپ  روطب  اهنآ   ALTدنتـسه و نمزم  تیتاپه  هب  التبم  هک  ینارامیب 

ینارامیب رد  دوشیم . هیصوت  زین  دنتسه  ( PAN) ازودون تیرترآیلپ  و   ، HBV تنوفع هب  التبم  هک  ینارامیب  رد  نامرد  دوش . عورش  اهنآ 
هک نمزم   B تیتاپه هب  التبم  نارامیب  تدمینالوط  يریگیپ  دوش . عورـش  اعیرـس  نامرد  دیاب  دنراد  یفنم   HbeAgو B نمزم تیتاپه  هک 

نیا هک 71 % تسا  هداد  ناشن  هدـش ، داجیا  اـهنآ  رد   HdeAg Seroeonversionدـناهتفرگ و رارق  افلآ  نورفرتنیا  اب  ناـمرد  تحت 
ياـهگولانآ هب  تبـسن  هک  اـفلآ  نورفرتـنیا  لـیبق  زا  تیتاـپه  دـض  ياـهوراد  اـم  رظن  زا  دـناهدش  یفنم   HbsAg ناـمز رورم  هب  ناراـمیب 

ياراد عومجم  رد  هک  دنتـسه  ییاهناصاقن  اـهتیزم و  ياراد  مادـکره  ریووفدآ  ریواـکتنا و  نیدوویماد و  دـنراد و  يرترب  يدـیزوئلکون 
زا دنوشیم . رامیب  ندب  رد  ییوراد  تمواقم  اب  هجاوم  هاگ  هدوب و  یبناج  ضراوع 

55 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 
اهناتـسرامیب و نانکراک  رد  ات 20 % یناتـسرامیب  ياـهتنوفع  ریغ و و  b وc و  ياهتیتاپه دـنبلطیم . ینالوط  نامز  نامرد  لوط  ظاـحل 

. دراد دوجو  لاقتنا  رطخ  زیلاید  زکارم 
قازب نوخ و  یکـشزپنادند  رد  اکیرمآ ،  edc مالعا ساسارب  دـنوشیمن . لقتنم  اوه  هار  زا  یلو  دوشیم  لـقتنم  زین  یطاـخم  هیـال  زا  یتح 
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فعض هجیتن  رد  ازيرامیب  لماوع  دنوشیم . یقلت  نآ  رد  دوجوم  ياهنژوکاپ  ریاس  HBV وHCV و  هب هدولآ  هوقلاب ، روطب  نارامیب  همه 
. تسا يزاسنورتس  ياهشور  دربراک  رد 

C تیتاپه

دـناهدولآ و نمزم  روـطب  سوریو  نیا  اـب  هدوـلآ  دارفا  بلغا  تسا . نوـخ  هار  زا  هتفاـی  لاـقتنا  نمزم  تنوـفع  مهم  مئـالع  زا   HCv تنوفع
، دوشیم لـقتنم  نوخ  اـب  ساـمت  قیرط  زا  هیلوا  روطب   HCv. دنتـسین رامیب  ینیلاب  رظن  زا  هک  ارچ  دنـشابن  هاـگآ  ناـشتنوفع  زا  تسا  نکمم 

ياضعا ای  یـسنج  کیرـش  اب  سامت  ردخم ، داوم  ای  وراد  یقیرزت  فرـصم  هدولآ ، ینوخ  ياههدروآرف  اب  نوخ  قیرزت  لماش  رطخ  لماوع 
. دشابیم دناهتشاد  تیتاپه  هقباس  هک  هداوناخ 

(HIV) ناسنا ینمیا  صقن  سوریو  یگدولآ 

هراشا

ریاـس اـب  دـناوتیمن  هـک  يروـطب  دـنکیم  فیعــضت  ار  نآ  هدرک و  هـلمح  ندــب  ینمیا  متــسیس  هـب   AIDS يرامیب لـماع   HIV سوریو
تسا ماجنا  لاح  رد  نآ  ياهنامرد  رد  يدایز  ياهتفرشیپ  هچ  رگا  تسا و  هدنـشک  يرامیب  کی  زدیا  دنک . هزرابم  هدنـشک  ياهيرامیب 

. درادن ياهدش  هتخانش  یعطق  نامرد  اما 
ياهکمک هک  تسا  ینانکراک  هدمع  ینارگن  زدیا  دنامیمن . هدنز  ینالوط  تدم  ناسنا  ندب  نوریب  تسا و  هدننکش  رایسب   HIV سوریو

زا بانتجا  يارب  مزال  تاطایتحا  مامت  تسا  مزال  دـننکیم و  مهارف  ینوفع  هوقلاب  داوم  رگید  اـی  هزاـت  نوخ  اـب  ساـمت  طیارـش  رد  ار  هیلوا 
. دوش هتفرگ  راکب  نآ  هدننکداجیا  سوریو  اب  سامت 

ناهج رد  يرامیب  تیعضو 

یلا 400 دودـح 350  رد  دـناهدش و  هدولآ  سوریو  نیا  اب  هتـشاد و  دروخرب   B تیتاپه سوریو  اب  اـیند  تیعمج  زا  رفن  دراـیلیم  زا 2  شیب 
. دنتسه  HBV لقان ناهج  رد  رفن  نویلیم 

56 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ناریا رد  يرامیب  تیعضو 

. دنتشاد تبثم   HBsAg یمومع تیعمج  % 1 دیدرگ 7 / ماجنا  لاس 1378  رد  هک  يرامیب  تمالس و  یلم  حرط  ساسارب 
دروخرب  HBV اب نایناریا  دسریم 35 % رظن  هب  ددرگیم و  بوسحم  طسوتم  عویـش  اب  ياهروشک  ءزج  ناریا  هدشماجنا  تاعلاطم  ساسارب 

یخرب رد  مقر  نیا  هکيروطهب  درادـن . یناـسکی  یگدـنکارپ  فلتخم  قطاـنم  رد  هتبلا  هک  دنـشابیم  نمزم  لـقان  تیعمج  % 2 و 3 - هتشاد 
زا نادازون  نویسانیسکاو  ماجنا  هب  هجوت  اب  دشابیم . ناتسچولب 5 % ناتسیس و  لثم  رگید  یخرب  رد  و  % 1 سراف 7 / ناتسا  لثم  روشک  طاقن 
رد هدوب و  مک  عویش  هب  طسوتم  عویش  زا  راذگ  هلحرم  رد  ام  روشک  يرامیب  تمالس و  یلم  حرط  ساسارب  نآ  عویش  شهاک  لاس 1372 و 
D پیتونژ نمزم  تیتاپه  هب  التبم  ناراـمیب  رد   HBV عیاش پیتونژ  دـتفایم . قافتا  نیغلاب  ناناوج و  هورگ  رد  رتشیب  يرامیب  دـیدج  دراوم 
. تسا % 2 دـنواهن 3 / رد   HBsAg عویـش نازیم  دنتـسه . یفنم   HBsAg ناریا رد   HBV نمزم تنوـفع  هب  ـالتبم  دراوـم  % 80 دشابیم .
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يـالاب 35 نس  لـهأتم و  داوسمک ، دارفا  ناـنز و  رد  رتشیب  هک  هدوب  % 1 نیوزق 08 / رد  نوخ  هدـننکادها  یـسررب 39598  رد   HBV عویش
تیتاپه رد  و  % 2 نوخ 5 / ناگدننک  ادها  رد  % 2 يداع 4 / تیعمج  رد   D تیتاپه عویـش  تسا . هار  نیرتمهم  زین  یقفا  لاقتنا  هدوب و  لاس 

دوجو  HBV هب یگدولآ  رفن  رازه  رد   8 زین 7 / لاس 82  رد  نوخ  ءادها  نیعجارم  رد  هدش  ماجنا  یسررب  رد  نینچمه  تسا . ات 6 % نمزم 5 
نارامیب رد  دـناهدوب . تبثم   HBsAg%51 تبثم و  HBc anti دراوم زوریس 84 % هب  نایالتبم  يور  هدشماجنا  یـسررب  رد  تسا . هتـشاد 

ياهیــسررب عوـمجم  هـب  هجوـت  اــب  دــناهدوب . تـبثم   HBsAg%46 تــــبثم و  anti HBc%72 امونیــسراک رالولــسوتاپه  هـب  ـالتبم 
ناریا رد  امونیـسراک  رالولـسوتاپه  زوریـس و  نینچمه  نیغلاـب و  رد  نمزم  داـح و  تیتاـپه  زورب  لـلع  نیرتعیاـش  زا  یکی   HBV هدشماجنا

. تسا
57 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ینومروه تاریثأت 

زیوجت شیازفا  هژیوب  دـیامنیم . تاـبثا  امونیـسراک  داـجیا  رد  ار  اـهنومروه  رثا  ثنؤـم  سنج  هب  تبـسن  رکذـم  سنج  رتـشیب  ءـالتبا  رطخ 
رابخا رد  یهاگزاره  تسا . هتخاس  راکشآ  ناکـشزپ  لباقم  رد  شیپ  زا  رتشیب  ار  نآ  زورب  ياههنیمز  ریخا  ياهلاس  رد  ینومروه  ياهوراد 

. دسریم زین  يداع  مدرم  رظن  عمس و  هب  یعمج  ياههناسر  رگید  یملع و  ياههناسر  رد  یکشزپ  دیدج  تاشرازگ  هب  طوبرم 

کیتنژ ياهيرامیب 

نیا زا  یکی  دندرکیم . توف  هدش و  دبک  ناطرس  راچد  دندیـسریم  یگلاس  نس 55  هب  مادکره  نانآ  هداوناخ  رد  هک  متـشاد  ار  ینارامیب 
زا یکی  توف  زا  سپ  دـندرکیم  یگدـنز  ناریا  رد  هک  یناسک  اهنت  دـندربیم . رـسب  ناریا  رد  هیقب  ناملآ و  رد  يرگید  اـکیرما و  رد  دارفا 

. دنتفای تاجن  هتفرگ و  رارق  یناریا  بط  ياهشور  اب  نامرد  تحت  هیقب  نانآ 
. دندادیم ناج  يزغم  روموت  هب  التبا  رثا  رد  یگمه  رهاوخ  ردارب و  دنچ  لماش  ناریا  رد  يرگید  هداوناخ 

. دنکیم تیارس  دبک  هب  سپس  زاغآ و  نادهز  زا  ادتبا  هک  عورـشمان  یـسنج  طباور  دنتـسه . تیتاپه  لقان  هک  یناسک  اب  ملاس  دارفا  طابترا 
لمتحم كانرطخ  ياهيرامیب  هب  التبا  دوشن  تیاعر  یئادـج  ماگنه  ثنؤم  سنج  فرط  زا  ییوشانز  هّدـع  رگا  هک  تسا  نیا  رب  نم  نامگ 

نتفر و رانک  زا  سپ  دـیاب  دـیدج  يا  نا . يد . دریذـپیم و  نامز  کـی  رد  ار  رفن  کـی  يا  نا . يد . اـهنت  ثنؤم  سنج  يا  نا . يد . تسا .
. دوش دراو  یلبق  ندش  كاپ 

نورد هکبش  رد  نآ  هیلوا  راثآ  هک  دیامنیم  داجیا  ثنؤم  سنج  کیتنژ  متـسیس  رد  دیدش  يراجنهان  هدع  نارود  ندنارذگ  نودب  لخادت 
لصاح هک  دیامنیم  ندب  یمومع  نیناوق  زا  یچیپرـس  هب  راداو  ار  هتخیرمههب  ياهلولـس  هدش و  داجیا  یلـسانت  يداینب  ياهلولـس  یلولس 

. تسا يداع  ریغ  ياهروموت  دلوت  عفن  هب  نادهز  هب  طوبرم  ياهيرامیب  عورش  نآ 
58 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

دبک ینوخرپ 

يرترب دوشیم  دشاب . هتـشاد  هبلغ  ءاضعا  زا  يوضع  رب  دناوتیم  دوش و  مکاح  دـبک  رـسارس  رد  دـناوتیم  هناگراهچ  طالخا  زا  نوخ  هبلغ 
. دنامب وضع  دنچ  ای  وضع  کی  رد  اما  دورب  نیب  زا  نوخ  هبلغ  دض  تاروتسد  هلیسوب  هدش  مکاح  ءاضعا  یمامت  رب  هک  نوخ 

ندب لک  رد  متفگ  هک  روطنامه  ای  هدش و  داجیا  دبک  رد  اهنت  دیاش  ینوخرپ  نیا  دشاب . هتفرن  نیب  زا  ینوخرپ  هضراع  دـبک  يرامیب  رد  الثم 
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. دشاب هتفرن  نیب  زا  دبک  رد  یلو  هدوب 
. تسا نوخ  راشف  تباید و  اب  كارتشا  ضرف  اب  هینقلا  ءوس  جالع  نامه  نامرد 

. تسا بسانم  هزرفسا  هکرس و  اب  هارمه  وبل )  ) هتخپ هشیر  ای  گرب  دننام  درس  جازم  اب  دبک  يور  ياهدامض 

(Fatty Liver) برچ دبک 

يدـبک و زوریـس  يارب  ار  طیارـش  دـبک  رد  ياهژیو  تـالالتخا  داـجیا  رثا  رد  هک  تسا  ییاـهيرامیب  زا  رگید  یکی  دـبک  رد  یبرچ  مکارت 
. دزاسیم هدامآ  دبک  ناطرس 

زا لکلا  فرصم  یطارفا  یقاچ  يروخرپ ، دراد . شقن  نآ  یطارفا  حطس  رد  صوصخب  یئایمیـش  ياهوراد  فرـصم  برچ ، دبک  داجیا  رد 
. تسا برچ  دبک  داجیا  للع  رگید 

ارفص هسیک  گنس 

. تسا نآ  هب  طوبرم  ياهيرامیب  ارفـص و  هسیک  شراوگ  هاگتـسد  رد  دبک  یعیبط  درکراک  دـنور  رد  لکـشم  داجیا  لماوع  زا  رگید  یکی 
، اهچیودناس عاونا  عیام و  نغور  اب  صوصخب  اهیندرکخرس  سابلاک و  سیسوس و  هلمج  زا  یبرغ  یتادراو  ظیلغ  ياهاذغ  دسریم  رظنهب 

عیام تظلغ  داجیا  رد  واگ  هلاسوگ و  تشوگ  صوصخب  اهتشوگ  هیوریب  فرصم  هدشخرس و  برچ و  ياهگیدهت  ینوراکام و  ازتیپ ،
. دنشاب هتشاد  شقن  هسیک  نورد  ارفص 

داجیا تسار  ياههدـند  ریز  ینیگنـس  ساسحا  جـیردت  هب  دـش  لیدـبت  گنـس  هب  نآ  لـخاد  داوم  تظلغ  رثا  رد  ارفـص  هسیک  هک  یماـگنه 
هسیک  ندش  رپ  تروص  رد  دوشیم و 

59 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 
يوارفص هدام  يدایز  رادقم  هدشمروتم و  هسیک  ددنبب  هدور  هب  ار  ارفص  جورخ  هار  گنس  هچنانچ  دنکیم . داجیا  یمکـش  دیدش  ياهدرد 

. دیازفایم درد  تدـش  رب  هدومن و  مروتم  ار  هسیک  ای  دوشیم و  نوخ  دراو  هتخیر و  دـبک  هب  اهگنـس  فارطا  زا  دوشیم  هدـیمان  هرهز  هک 
شوج ارفـص  هسیک  ندروآرد  زا  یـشان  مخز  لـحم  ـالومعم  هک  دـیامنیم  ارفـص  هسیک  ندروآرد  هب  مادـقا  دـیدج  بط  تروـص  نیا  رد 
تالاح زا  یخرب  رد  دـناوتیمن  هدرک و  یتحاران  ساسحا  مکـش  لـخاد  رد  راـمیب  هشیمه  ددرگیم و  لدـبم  روصاـن  مخز  هب  دروخیمن و 

یلاع رایسب  یشور  اب  یتنس  بط  دنتسه . ناطرـس  هب  لیدبت  دعتـسم  اهمخز  نیا  دشاب ، تحار  ندیباوخ  تشپ  رب  ای  ندیباوخ و  ولهپ  رب  الثم 
. تفای دهاوخ  راشتنا  ياهناگادج  باتک  رد  هک  دزاسیم ، جراخ  هدور  زا  هدرک و  یشالتم  هسیک  ندروآ  رد  نودب  ار  اهگنس 

ارفص هسیک  مرو 

گنس و ینیگنس  دوخ و  دلج  هب  ینورد  راشف  شیازفا  اب  ارفص  هسیک  ددرگیم . بهتلم  ارفص  هسیک  گنـس ، دوجو  تلع  هب  عقاوم  رثکا  رد 
غارفتسا عوهت و  تلاح  دیدش ، درد  داجیا  تسا  نکمم  دوشیم  سبح  هسیک  رد  يرایسب  دزیریم و  هدور  هب  یتخس  هب  هک  هرهز  تاحشرت 

. دـیآ دوجوب  هسیک  رادـج  رد  یگراپ  تسا  نکمم  دـهد . رارق  ریثأت  تحت  ار  نانآ  لاـمعا  دـنک و  دوخ  رواـجم  ياـضعا  هب  راـشف  بت و  و 
. دسریم ناماس  هب  یناریا  بط  شور  اب  یناسآ و  هب  دروم  نیا  نامرد  هناتخبشوخ 

ارفص هسیک  تنوفع 

گنر و یگدیرپ  غارفتـسا و  لاهـسا و  هاگ  تسوبی و  ییاهتـشایب ، زرل ، بت و  تسار ، تمـس  هب  فان  هدـعم و  هیحان  رد  درد  نآ  تمالع 
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. ینوخمک
دنچ زا  سپ  الومعم  دوشیم ، رامیب  رد  غارفتـسا  دـیدش و  درد  یتحاراـن و  ثعاـب  هدـمآرد و  یباـهتلا  تروصب  هاـگ  ارفـص  هسیک  تنوفع 

ناور  رشعینثا  هدعم و  ياهدنوآ  تمس  هب  هدش  راتفرگ  هک  ياهیحان  زا  دناوتیم  ینوفع  تاحشرت  دنکیم . شکورف  درد  تعاس 
60 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دوش رارکت  تسا  نکمم  هراومه  دریگن  تروص  جالع  هک  ینامز  ات  دنور  نیا  ددرگ و 
. دنکیم راومه  يدبک  يرامیب  يارب  ار  هنیمز  دبک  ینعی  دوخ  رواجم  مادنا  رب  راشف  هسیک و  ینیگنس  اب  هارمه  ارفص  هسیک  تنوفع 

. دروآیم ناغمرا  هب  رامیب  يارب  يدج  تالکشم  عقاوم  يرایسب  رد  یحارج  لمع  اب  ارفص  هسیک  نتشادرب 
. دوشیم هدـید  دـناهدرک  جراخ  یحارج  لمع  اب  ار  ارفـص  هسیک  هک  يدارفا  رد 2 % رشتنم  ياهرامآ  رد  ارفص  هسیک  ناطرـس  مونیـسراک و 

. دهدیم ناشن  ار  يرتشیب  رامآ  یهایگ  یناریا و  بط  ياهمتسیس  هب  نیعجارم  دادعت 
ياضعا همه  هک  يوضع  ناونعب  دبک  طاشن  یتمالس و  نیمأت  يارب  تسا  هتـسیاش  دنراذگریثأت و  دبک  نایز  هب  یگمه  روبذم  ياهیتحاران 

ار طیارـش  نیرتملاس  نیرتهب و  هدرک و  تمه  دناهتـسباو ، وا  هب  ندـب  ياـهتفاب  جوسن و  هیلک  همودـخم و  همداـخ و  هسیئر و  ریغ  هسیئر و 
. تسا تیمها  زئاح  رایسب  دبک  ناطرس  ای  ءاقستسا  يدبک ، زوریس  زا  يریگشیپ  ظاحل  زا  هجوت  نیا  میزاس ، ایهم  دبک  يارب 

ناسنا تسد  تخاس  ياهوراد  رازبا و  لماوع ،

يارب رازاب  رد  نآ  يرادـهگن  اهاذـغ و  تخاس  رد  هک  يداوم  روطنیمه  دوشیم و  تعیبط  دراو  هک  ناـسنا  تسد  هتخاـس  داوم  زا  يرایـسب 
. دوریم رامشب  يدبک  لولس  يامونیسراک  زاسهنیمز  مهم و  دراوم  زا  دوریم  راکب  رتینالوط  ياهنامز 

داوم زا  يرایـسب  هدشيدنبهتـسب و  ياههویمبآ  فورظ  اریخا  اهورـسنک و  عیزوت  فورظ  یموینیمولآ ، فورظ  هلمج  زا  هناخزپشآ  فورظ 
. دناهلمج نآ  زا  هباشم  دراوم  راک و  طیحم  ییایمیش  تاعشعشت  یتعنص و  کچوک  ياههاگراک  هناخزپشآ و  رد  هدنیوش 

رارق مدرم  سرتسد  رد  یتحار  هب  یتح  هک  تسا  یلومعم  عیاش و  ياـهوراد  دـبک  یلولـس  ياهامونیـسراک  داـجیا  رد  مهم  لـماوع  زا  یکی 
ینامرددوخ  نایرج  رد  هتشاد و 

61 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 
يامونیسراک زورب  زاسهنیمز  نفونیماتسا  فرصم  ضراوع  زا  یکی  ایآ  دوشیم . هدافتسا  برخم  ياهوراد  نیا  زا  کشزپ  اب  تروشم  نودب 

فرـصم زا  سپ  ندـب  رد  هک  يزلف  مومـس  اـیآ  تسا . نآ  عون  نیرتهداـس  روکذـم  يوراد  تسین !؟ يدـبک  زوریـس  نآ  بقاـعتم  يدـبک و 
درفنم ياههتـشر  هب  طوبرم  ياهيرامیب  سا و  ما . دـننام  یکاـنرطخ  ياـهيرامیب  داـجیا  تدـمهاتوک  دراوم  یخرب  رد  یتح  تدـمزارد و 

!؟ تسین هلمج  نآ  زا  دنکیم  یبصع  كرتشم 
يرادربریوـصت يارب  هـک  موـیروت  دیـسکايد  ییایمیـش  هداـم  تـسا . نآ  زراـب  هنوـمن  اـههد  زا  یکی  یگلماـح  دـض  ياـهصرق  فرــصم 

دوشیم و هریخذ  دبک  رد  رمع  نایاپ  ات  هک  اجنآ  زا  تفریم  راکب  هدرتسگ  تروصب  ههد 1950  طساوا  ات  لاس  تدم 20  هب  کیژولویدار 
ضراوع نیا  دشابیم . امونیـسراک  اب  هارمه  يدبک ) نمزم  يرامیب   ) موکراسویژنآ داجیا  رد  مهم  لماوع  زا  یکی  دشابیم  هیزجت  لباق  ریغ 

قورع رپ  یلو  میخشوخ  حالطـصا  هب  روموت  کی  هک  يدـبک  لولـس  موندآ  دـهدیم . ناـشن  ار  دوخ  لاـس  ات 20  هتفهن 15  هرود  زا  دـعب 
رییغت اما  دراد  یقافـص  لخاد  ای  یلخاد و  يزیرنوخ  هب  لیامت  دیآیم . دوجوب  يرادراب  دض  ياهصرق  تدمینالوط  فرـصم  زا  دـشابیم 

. تسا هدش  شرازگ  زین  امونیسراک  يوسب  یمیخدب  لکش 
تـسا یهیدـب  دـیامنیم . دـبک  هلمج  زا  ندـب  جوسن  ریاس  رد  بولطمان  ياهشنکاو  هب  رجنم  دـیدج  نوزفازور  هضرع  شیامزآ و  اب  زتنس 
تبسن هتسویپ  يرایشوه  ظفح  ناکشزپ  يرورض  رایسب  ياهتیساسح  زا  یکی  دوشیم . زاغآ  دبک  هدعم و  زا  ییایمیش  ياهوراد  رثا  نیلوا 
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رثا دـبک  يارب  هک  ییاهوراد  زا  یخرب  تسا . يدـبک  يراجم  رد  دادـسنا  داجیا  اهوراد  نیا  ریثأت  لـقا  دـح  تسا . ییوراد  ياـهشنکاو  هب 
، مویلاـت مویناـمرژ ، برـس ، هوـیج ، رفـسف ، نیگنـس ، تازلف  مروـفورلک ، نـبرک ، لورلکارتـت  لـکلا ، نفونیماتـسا ، زا : دـنترابع  دـنراد  یمس 

ریغ و. اهنیلکیاسارتت و  مویمداک ،
، نفوکنـس نیلکیـسارتترلک ، لوکینفمرلک ، هلمج  زا  دـننکیم . داجیا  هینقلا  ءوس  تیتاپه و  هب  هیبش  ییاهشنکاو  هک  دنتـسه  زین  ییاـهوراد 

، دیزاینوزیا ناتولاه ،
62 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. نیمالازاسگوز نیزادیریپ و  یسکوتمافلوس  نیسیموتپرتسا ، دیمانیزاریپ ، نوزاتوب ، لینف  نارولف ، یسکوتم 
: دننام دناراذگریثأت  ارفص  شرت  ياهمزیناکم  رب  دنیامنیم و  یباهتلا  ریغ  ياهشنکاو  داجیا  یخرب  دننکیم  زاتسلوک  داجیا  هک  ییاهوراد 

یکیژرلآ ضراوع  ثعاب  دـنوشیم و  لاـتروپ  قطاـنم  رد  باـهتلا  ثعاـب  رگید  یخرب  و  نولوردـناتاروت . نورتسوتـست و  لـیتم  لونارتسم ،
اهلیـسارویت نیزایدافلوس ، نیزامورپ ، نیزارپرلکورپ ، دیماپورپرلک ، نیزامورپرلک ، دیزایتورلک ، زا : دنترابع  اهنآ  زا  یخرب  هک  دـنوشیم .

. نیسیامورتیرا و 
: دننام دنتـسین  کیکفت  لباق  لاعف  نمزم  تیتاپه  اب  یـسانشبیسآ  ینیلاب و  ظاحل  زا  دـندرگیم و  لاعف  نمزم  تیتاپه  ثعاب  زین  ییاهوراد 

. نیتاز ینف  یسکا  نیئوئناروفورتین و  اپود ، لیتم  دیزاینوزیا ، ناتولاه ، نیزامورپرلک ، نیریپسآ ، نفونیماتسا ،
داجیا هک  یخرب  اهدیئورتسوکیتروک و  لکلا و  دـننام  دـندرگیم  برچ  دـبک  لیبق  زا  يرگید  يدـبک  ياهشنکاو  بجوم  هک  ییاهوراد 

. نیئوت ینف  نوزاتوب ، لینف  لونیروپولا ، زا  دنترابع  دننکیم  يدبک  مولونارگ 

ییاوه بآ و  تاریثأت 

. دـشابیم لمتحم  رایـسب  یلقع  رظنهطقن  زا  دـشاب  هدـشن  حرطم  یهاگـشیامزآ  مّلـسم و  تروصب  یتح  رگا  تسیز  طـیحم  اوه و  یگدولآ 
تاـقیقحت هب  جاـیتحا  دروم  نیا  رد  ثحب  يارب  تسا . هدـننکنارگن  نارهت  دـننام  ياهدولآ  ياوـه  رد  برـس  خوـسر  نازیم  لاـثم  ناوـنعهب 

. دشابیم جراخ  باتک  نیا  هلصوح  زا  هک  تسا  ياهدرتسگ 

یبصع ياهشنت  شیازفا 

تابرــض اــعطق  تیوـنعم  زا  يرود  ینورد و  ياــهیمارآان  یعاــمتجا و  ياــهینارگن  هروـشلد و  سرتـسا ، یبـصع ، ياــهشنت  شیازفا 
دناوتیمن ـألخ  یچوپ و  زگره  دوـبن  رگا  ادـخ  یناـسنا  بوچراـهچ  رد  دـنکیم . دراو  ناـسنا  یحور  یمـسج و  هرکیپ  رب  يریذـپانناربج 

. تسا تسود  یلاخ  ياج  هدننکرپ  ناطیش  دنامب ،
63 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

دنور رد  ردـقچ  یحور  لئاسم  هک  دـننادیم  دنتـسه  جالعلا  بعـص  ياهيرامیب  قیقد  نامرد  رد  يدایز  تایبرجت  بحاـص  هک  یناکـشزپ 
! دنراذگریثأت نامرد 

هب رارسا  ظفح  يارب  دنراچان  دندوب ، هدش  هدناوخ  رگید  يایند  زا  دندوب و  هدرک  رارقرب  رگید  ناهج  اب  ار  دوخ  يونعم  طابترا  هک  ینارامیب 
ياهـشالت هب  هک  دیمهف  ناوتیم  نآ  قاتـشم  ياههاگن  زا  دنیایب . بیبط  دزن  اوادم  يارب  دـنهدب و  تبثم  خـساپ  شیوخ  ناگتـسب  ياهـشالت 

نیا درکیم . ریس  شمارآ  اب  يرگید  ملاوع  رد  وا  دندوب  نارگن  وا  فارطا  رد  شناگتـسب  یتقو  هکیلاحرد  دنزیم . دنخـشیر  ام  هناحوبذم 
هدـش دیهـش  شنامزرمه  ناتـسود و  نیرتهب  دوب و  اربک  رتپوکیله  نانابلخ  هدـنامرف  گنج  ههبج  رد  هک  دوب  ياهدـنمزر  تارطاـخ  زا  یکی 

هرهلد و چـیه  دوب . هدرکن  یلاخ  هناش  هلّوحم  ياـهتیرومأم  زا  هاگچـیه  دوب و  هدرکن  تشپ  نمـشد  هب  گـنج  ههبج  رد  زگره  وا  دـندوب .
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مسج تمالس  رد  ار  تیونعم  شقن  ناوتیم  هنوگچ  تایبرجت  نیا  اب  لاح  دوب . رخآ  هظحل  رظتنم  هناربصیب  هکلب  تشادن  ندرم  زا  ینارگن 
يویند یگدـنز  هب  یحابـص  دـنچ  دـنزیم و  يراـنک  هب  ار  يراـمیب  شیوخ  حور  رب  مکاـح  تیونعم  اـب  یکی  نآ  تفرگ ؟ هدـیدان  ناـج  و 

نیا زا  نتفر  قاتـشم  ردقچ  هک  دنامهفیم  ام  هب  دـیدنخیم و  ام  ياهنامرد  هب  شیوخ  نامیا  تیونعم و  رب  هیکت  اب  یکی  نیا  ددرگیمزاب ،
رد میدـید و  نامرد  نایلاس  لوط  رد  ار  هباشم  دروم  اههد  دراوم و  نیا  يرآ  تسا ! رورـس  یئابیز و  زا  ولمم  داـبآ و  ياـیند  هب  ناریو  لزنم 

مهم لئاسم  نیا  هب  دیاب  یکشزپ  ملع  تسا و  مکاح  یکاخ  ناهج  نیا  رب  يرتعیـسو  يایند  هک  میدیمهف  میدرپس و  رطاخ  هب  شیوخ  ریمض 
نرق ود  نرق و  کی  يارب  ناسنا  دبلاک  دروآرد . نالوج  هب  زین  يرگید  ياهنارکیب  رد  ار  شناد  ملع و  نسوت  دناوتب  هک  دشاب  هتـشاد  هجوت 

ناسنا رمع  ردـقنیا  دوبن  رـشب  یئارگیدام  رگا  دـشاب . هدـش  هتخاس  لاس  رازه  ود  کی و  يارب  هک  تسا  لـمتحم  هکلب  تسا  هدـشن  هتخاـس 
یتمالس و يارب  ار  هار  نیرتنئمطم  نیرتکیدزن و  یمالسا  یناریا  بط  هک  منک  اعدا  دیراذگب  دیسر  اجنیدب  نخس  هک  لاح  دشیمن ! هاتوک 

. دشکب ازارد  هب  طاشن و  اب  مأوت  اهرمع  ات  دوش  ایهم  دیاب  رگید  طیارش  یلو  هتفای  رمع  لوط 
64 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

دیدج بط  ياهرایعم  اب  ینیلاب  مئالع 

هراشا

دبک یگرزب  دهدیم . ناشن  ار  دوخ  زوریـس  زورب  ماگنه  الومعم  دنامب و  یفخم  رظن  زا  تسا  نکمم  یگدـنز  تدـم  رد  دـبک  ياهناطرس 
رامشب رامیب  هدمع  تیاکـش  دراوم  زا  یمین  زا  شیب  رد  مکـش  یناقوف  تمـسق  هس  هب  دودحم  فیفخ و  الومعم  تیـساسح  ای  درد  اب  هارمه 

. دوشیم هدید  رتمک  لاعف  يرامیب  نادقف  تروص  رد  هیلوا  يامونیسراک  رد  يدرز  ياهتمالع  دوریم .

: صیخشت

اب هدز  زوریـس  دـبک  ویتارنژد  ياهلودـن  نیب  کیکفت  اما  دزاـسیم  حرطم  ار  هیلوا  يامونیـسراک  دوجو  ناـکما  قوف  ینیلاـب  مئـالع  هچرگ 
میخشوخ ياهروموت  هدومن و  زیامتم  ار  روموت  عاونا  دناوتیمن  زین  یفارگویژنآ  دزاسیمن . رودقم  ار  دبک  کیتاتساتم  ای  هیلوا  ياهروموت 

راـچد يدراوـم  رد  مادــکره  اـهشور  ریاـس  ياهدــند و  نـیب  ياــضف  تسوـپ و  هار  زا  یــسپویب  دــیامن . کــیکفت  درفنم  میخدــب  زا  ار 
. دنتسه ییاهتیدودحم 

: يرامیب ریس 

، یـشراوگ ياهيزیرنوخ  هلمج  زا  فلتخم  ياهتلع  هب  هاـم  ات 6  تدـم 2  رد  نارامیب  بلغا  تسا . کلهم  عیرـس و  الومعم  يراـمیب  ریس 
هتشادن يدبک  جراخ  عیسو  تاعیاض  دشاب و  دنمورین  ناوج و  رامیب  هکیتروصرد  دنیامنیم . توف  دبک  ییاسران  ای  هدنورـشیپ  یـسکشاک 

. دباییم تسد  لاس  زا 5  رتنیئاپ  رمع  لوط  هب  فلتخم  ياهنامرد  اب  دشاب 
. دوشیم يرامیب  دوع  ثعاب  نیئتورپوتفافلآ  تفرـشیپ  ای  ندـنام  دـنامیم و  یقاب  روموت  زا  يرادـقم  هرخالاب  روموت  نتـشادرب  زا  سپ  ابلاغ 

ینامردیمیـش رـصانع  زا  یتابیکرت  اب  ینایرـش  لخاد  ای  کیمتـسیس  ینامردیمیـش  هب  هاتوک  تدـم  يارب  تسا  نکمم  هیلوا  يامونیـسراک 
رد دبک  دنویپ  تسا . نایرج  رد  ینامردیمیـش  رتهب  ياهشور  يریگراکب  رد  تفرـشیپ  قیقحت و  تسا و  دعاسمان  زونه  جیاتن  دهد . خساپ 

تسا  هدش  ماجنا  دبک  هیلوا  ناطرس  نامرد 
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65 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. تسا هتخاس  دودحم  ار  ینامرد  مادقا  نیا  دئاوف  دنویپ  زا  سپ  اهزاتساتم  زورب  روموت و  دوع  اما 

میخدب میخشوخ و  ياهروموت 

یکدوک نارود  لـیاوا  يراوخریـش و  عقاوم  رد  هک  هدوـب  دـبک  صخـشم  هیلوا و  میخدـب  ياـهروموت  یـسانشتفاب ، رظن  زا  اموتـسالبوتاپه 
زا رتـالاب  اـهنآ  رد  هلاـس  رمع 5  لوـط  نازیم  دـنهدیم . ناـشن  ار  نـیئتورپ  وتفاـفلآ  يـالاب  ریداـقم  صخـشم  روـطب  دـنوشیم و  هدـهاشم 

نکمم یلو  دنتـسه  کچوک  درفنم و  الومعم  دنتـسه  میخشوخ  ياهروموت  نیرتعیاـش  هک  اـهمویژنامه  تسا . رلولـسوتاپه  يامونیـسراک 
اب صیخـشت  تسا و  عونمم  يزیرنوخ  لـیلد  هب  تسوپ  هار  زا  نزوـس  اـب  یـسپویب  دـننک . زورب  يدـبک  گرزب  لودـن  کـی  تروـصب  تسا 

ویژناـمه دنــشاب . تمـالع  ياراد  گرزب و  اـهروموت  هـکنیا  رگم  درادـن  ترورــض  ـالومعم  یحارج  ناـمرد  دوـشیم . هداد  یفارگوـیژنآ 
. دنتسه ردان  میخدب و  یقورع  ياهروموت  موکراسویژنآ  ای  امویلتودنآ 

دض ياهوراد  هدننکفرصم  نانز  رد  اصوصخ  یلو  دنتـسه  ردان  رایـسب  هک  دنچره  لاکوفرلودن  يزالپرپیه  دبک و  میخشوخ  ياهموندآ 
تـسا نکمم  یگلماـح  دـض  صرق  عـطق  زا  سپ  تاـعیاض  نیا  تسا . هدـش  شرازگ  عیاـش  روـطب  ینـالوط  تدـم  هب  یکاروـخ  یگلماـح 
الومعم اهروموت  نیا  دنـشابیم . موکراسویمودـبار  مویمودـبار و  میخشوخ ، مویژنالک  لماش  ردان  ياهروموت  ریاـس  دـنک . ادـیپ  تفرسپ 
تعسو هدهاشم و  یفارگویژنآ  اب  ناوتیم  ار  اهنآ  هک  دننکیم  زورب  مکش  یلخاد  يزیرنوخ  ای  دبک و  رد  سمل  لباق  هدوت  کی  تروصب 

. دراد ترورض  الومعم  یعطق  صیخشت  يارب  نویسکزر  ای  زاب  یسپویب  یفاشتکا و  یحارج  لمع  درک . صخشم  ار  اهنآ 

کیتاتساتم ياهروموت 

رامـشب دبک  کلهم  ياهيرامیب  عیاش  تلع  نیمود  زوریـس  زا  سپ  هدوب و  عیاش  یکینیلک  هیزجت  رد  دـبک  کیتاتـساتم  میخدـب  ياهروموت 
هدحتم  تالایا  رد  دوریم .

66 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. تسا هیلوا  يامونیسراک  زا  رتشیب  هبترم  لقا 20  دح  ینیلاب  رظن  زا  هجوت  لباق  کیتاتساتم  يامونیسراک  عویش 

زنژوتاپ

هراشا

اهزاتـساتم هاگیاج  نیرتعیاش  يوافنل  ددـغ  زا  سپ  دـبک  تسا . ریذپبیـسآ  لاروموت  ياهلولـس  مجاهت  هب  تبـسن  یـصاصتخا  روطب  دـبک 
زا هیلوا  ياـهروموت  نیرتعیاـش  دـنهدب . زاتـساتم  دـبک  هب  تسا  نکمم  زغم  هیلوا  ياـهروموت  ءانثتـسا  هب  اهامـسالپوئن  عاوـنا  همه  دـشابیم .

. دشابیم ردان  تسوپ  تاتسورپ و  دیئوریت ، ياهروموت  زا  زاتساتم  دنتسه . مونالم  ناتسپ و  هیر ، شراوگ ، هاگتسد 

ینیلاب مئالع 

هجوتم یسررب  نایرج  رد  هک  دننکیم  هعجارم  هیلوا  ياهروموت  هب  طوبرم  مئالع  اب  دبک  کیتاتساتم  میخدب  يرامیب  هب  التبم  نارامیب  بلغا 
. دنوشیم دبک  زاتساتم 

دبک لاعف  يرامیب  هدنهدناشن  مئالع  هاگ  دشابیم و  اهتشا  نتفر  تسد  زا  قرع و  بت ، نزو ، شهاک  یتسس ، دننام  یـصاصتخا  ریغ  مئالع 
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دوجو نارامیب  زا  یخرب  تیاکش  رد  دبک  یعضوم  تیساسح  ای  یتفس  دشابیم . حرطم  ناقری  ای  تیسآ  دبک ، یگرزب  مکش ، درد  اصوصخ 
. تسا یهاگشیامزآ  لالتخا  اهنت  ابلاغ  نیرتعیاش و  مرس  ییایلق  ژاتافسف  شیازفا  دراد .

: صیخشت

روطب دنیآیم  دوجوب  یحاون  نآ  زا  اهزاتـساتم  بلغا  الومعم  هک  ناتـسپ  ای  شراوگ و  هاگتـسد  هیر ، الثم  هیلوا  زاتـساتم  رد  دوجوم  دهاوش 
. دریگیم رارق  هجوت  دروم  يدج 

. دیامنیم نشور  ار  زاتساتم  ریسم  دننکیم  یط  ار  تفرشیپ  دنور  زور  هب  زور  هک  اهشیامزآ  عاونا 
67 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

: نامرد

اب کیمتـسیس  ینامردیمیـش  دـنهدیم . فیعـض  خـساپ  شیبومک  اـهنامرد  عاونا  همه  هب  هنافـسأتم  کیتاتـساتم  ياهامونیـسراک  تیرثکا 
. دیامن دنک  ار  روموت  دشر  یهاتوک  تدم  يارب  تسا  نکمم  فلتخم  لماوع 

هینقلا ءوس  ثحبم  هب  تشگزاب 

هراشا

نیب دوب  ياهسیاقم  یبرغ  بط  تایرظن  حرط  زا  ضرغ  يدبک و  ءاقـستسا  ای  زوریـس  یتامدقم  يرامیب  ای  هینقلا  ءوس  ثحب  هب  میدرگیمزاب 
عاونا یهاگـشیامزآ و  تاـشرازگ  اـب  دـیدج  بط  ياـههتفای  زا  يرایـسب  یتنـس . بط  حالطـصا  هب  اـی  یناریا  بط  دـیدج و  بط  هاگدـید 

یهاگن اب  هاگدـید  ود  نیا  توافت  اما  تسا . قیبطت  لباق  هینقلا  ءوس  يرامیب  سپـس  اهجازمءوس و  یـسررب  اـب  نردـم  ییاسانـش  ياـهشور 
[1 .] دهد قوس  یقفوم  رایسب  ياهشور  يوسب  ار  ام  دناوتیم  هناداقن 

ص67 ج9 ؛  افش ؛  کیپ  هعومجم 
بط دروآیم . ناغمرا  هب  رامیب  يارب  اهشیامزآ  هنوگنیا  هک  تسا  یبولطمان  ضراوع  دـیدج  بط  ییاسانـش  ياهشور  تالاکـشا  زا  ي 

زاتساتم تفایرد  دعتسم  رامیب  ندب  رـسارس  دیدرگ  راکـشآ  یمیخدب  زا  يراثآ  ندب  زا  ياهطقن  رد  هاگره  هک  تسا  دقتعم  یتنـس  یناریا و 
ياهلولـس شریذـپ  هدامآ  ار  ندـب  ياـجياج  مینک  هلمح  يزورما  ياـهشور  هب  یناطرـس  ياـهتفاب  اـهروموت و  هب  رگا  نیارباـنب  تسا .

. دید میهاوخ  یناطرس 
دیلوت شریذـپ و  يارب  ندـب  رـسارس  دـش ، ادـیپ  یـسک  ندـب  رد  یناطرـس  روموت  هدوت و  اـی  لولـس  کـی  رگا  هک  درک  اـعدا  ناوتیم  یتح 

میخدب روموت  هب  رجنم  دراذـگب و  رثا  ندـب  زا  یتفاب  رب  اهیمیخدـب  دـّلوم  لماوع  زا  یکی  تسا  یفاک  دراد . یگدامآ  یناطرـس  ياهلولس 
ياهلولـس زا  يدادعت  رارف  الا  مینک و  رب  نب  خیب و  زا  ار  يرامیب  هشیر  یلکب  میناوتب  دیاب  دش  هلمح  میخدب  ياهروموت  هب  رگا  لاح  ددرگ .

. دزاس هجاوم  يرگید  تخس  لضعم  اب  ار  رامیب  دناوتیم  هدوب و  لمتحم  رایـسب  رگید  ياهتفاب  هب  هتفرگ  رارق  هلمح  دروم  هک  روموت  کی 
رگید ءاضعا  يراتفرگ  هب  رجنم  ارثکا  روموت  نتشادرب  يارب  یحارج  لمع  الثم 

68 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 
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رد هک  ار  يرامیب  دومن و  دـهاوخ  مجاهت  هیلوا  روموت  هب  تبـسن  يرتشیب  تردـق  اب  هدز  زاتـساتم  وضع  راـبنیا  هک  تواـفت  نیا  اـب  دوشیم 
اب هسیاقم  رد  يرتشیب  بیرخت  دـیآیم  رظن  هب  یـسبویب )  ) يرادربهنومن دروآ . دـهاوخرد  اپ  زا  هدـش  یناوتاـن  فعـض و  راـچد  یلبق  هلحرم 

یناطرس ياهتفاب  زا  يدایز  رادقم  هکنآ  رطاخ  هب  یحارج  لمع  اب  روموت  نتشادرب  هب  مادقا  رد  هک  ارچ  دروآ  دهاوخ  راب  هب  یحارج  لمع 
ار يرتشیب  تصرف  تسا و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ياهلولـس  زا  يدایز  دادـعت  هدروخ و  هبرـض  يدودـح  ات  روموت  هرخالاب  هدـش  هتـشادرب 

همه رگید  یتراـبع  هب  اهلولـس و  همه  هک  تواـفت  نیا  اـب  اـّما  دوشیم  کـیرحت  روموت  مه  يرادربهنومن  رد  دـهاوخیم ، يزاـسزاب  يارب 
. دراد رایتخا  رد  ار  دوخ  نازابرس 

مکش لمع  قاتا  رد  لاثم  ناونعهب  دنشابیم  ریذپکیرحت  یمادقا  عون  ره  هب  تبـسن  میدق  بط  هاگدید  اب  یناطرـس  ياهلولـس  اهروموت و 
. ددنبیم ار  مکش  هتسوپ  هرابود  هدادن و  ماجنا  یلمع  هنوگچیه  عاضوا  تماخو  هدهاشم  اب  بیبط  دوشیم و  هتفاکش  رامیب 

. دوشیم رامیب  گرم  هب  رجنم  الومعم  هک  دنکیم  زاغآ  ار  يدیدج  مجاهت  تّدش  هب  هدش و  کیرحت  یناطرس  روموت  مه  تروص  نیا  رد 
یگدـنز هب  یلکـشم  چـیه  نودـب  اهلاس  دـندرکیم و  ساسحا  دوخ  نار  تفاب  قمع  رد  ار  يزیچ  دوجو  یکدوک  زا  هک  مدـید  ار  يرامیب 

زین کشزپ  هدومن و  هعجارم  کشزپ  هب  ناکیدزن  زا  یخرب  هیـصوت  هب  دوب  هدـش  دـنزرف  ود  بحاـص  هک  یگلاـس  نس 33  رد  هداد و  هـمادا 
ماجنا روموت  عون  یئاسانـش  يارب  روموت  زا  يرادربهنومن  کـی  یحارج  لـمع  زا  لـبق  دومن . رداـص  ار  روموت  نتـشادرب  روتـسد  گـنردیب 

ربارب هس  هزادـنا  هب  رامیب  ياپ  نار  هک  تشذـگن  یناـمز  دـش و  بهتلم  هدرک و  مرو  يرادربهنومن  لـحم  یهاـتوک  تدـم  زا  سپ  دـیدرگ .
رب رد  ار  رامیب  ياـپ  نفعت  دیـشخبن و  يدوس  دـیدج  بط  رد  دوجوم  ياـهنامرد  عاونا  ینامردیمیـش و  دـش . گرزب  دوخ  یعیبط  هزادـنا 

. درک توف  رگید  ياهتفاب  ندش  راتفرگ  دیدش و  ینوخمک  اب  درد  جنر و  لمحت  یهاتوک  تدم  زا  سپ  تفرگ و 
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هیحان رد  یتشوگ  لاخ  هب  هیبش  هدوت  کی  نتـشادرب  رثا  رب  هلاس  یمناخ 55  تفر . ایند  زا  وحن  نیمه  هب  یگلاـس  نس 17  رد  يرگید  ناوج 
. تفر اـیند  زا  یهاـتوک  تدـم  فرظ  دـشاب  هدرک  داـجیا  یلکـشم  لاـخ  نیا  دوجو  هکنآ  نودـب  دوب  هارمه  يو  اـب  یکدوـک  زا  هک  ندرگ 
هک لاس  اههد  زا  سپ  رخآ  دهدیم . شدوخ  تسد  راک  رامیب  یهاو  لیالد  هب  هک  تسا  تاهابتـشا  هنوگنیا  زا  رپ  ام  یکینیلک  ياههدنورپ 

ياهتیـساسح زا  یخرب  تسا  روآتریح  دومنیم !؟ ارادـم  نآ  اب  دوبن  رتهب  ایآ  دوب  هدـشن  هدـهاشم  روموت  هیحاـن  زا  یتحاراـن  هنوگچـیه 
!؟ دوشیم نارسخ  بجوم  اهراب  اسبهچ  هک  يرادربهنومن  درومیب و 

هک دوخ  ناراکمه  هب  یئاکیرما  کشزپ  دوب . هدش  ناتسپ  میخدب  ناطرس  راچد  هک  یئاکیرمآ  کشزپ  ياقآ  کی  زا  دیسر  متسد  هب  یباتک 
نامرد هنیمز  رد  صصخت  نیرتالاب  ياراد  هک  يو  ناتسود  همه  دهاوخیم . رظن  نانآ  زا  هدومن و  هعجارم  دندوب  ناطرس  نامرد  صـصختم 

دیدش شرتسگ  بجوم  هک  ارچ  دنک . يراددوخ  زین  هداس  یپکـسورکیم  ياهشیامزآ  زا  یتح  هک  دننکیم  هیـصوت  يو  هب  دـندوب  ناطرس 
یتح رگا  رخآ  هک  درکیم  روطخ  منهذ  رد  يدایز  ياهلاوئـس  مدش . دیماان  اج  همه  زا  دسیونیم  وا  ددرگیم . رگید  ياهتفاب  هب  ناطرس 

ناطرـس نامرد  ياهکینیلک  هب  هدـننکهعجارم  نارامیب  همه  هب  ارچ  ددرگیم  عاضوا  ندـش  رتمیخو  ثعاـب  یپوکـسورکیم  ياـهشیامزآ 
ياـیند زا  هک  مورب  تسدرود  ياهطقن  هب  هک  مـتفرگ  میمـصت  لاـحرههب  دـنهدیم !؟ يرادربهنوـمن  اـهشیامزآ و  عاوـنا  روتـسد  هلـصافالب 

يراوخماخ و رب  ینتبم  ییاذـغ  میژر  کی  اب  ار  يدـیدج  یگدـنز  اجنآ  رد  مدـیرخ و  یعیبط  هقطنم  کی  رد  ار  ییاج  دـشاب . رود  تعنص 
رانک مايرامیب  اب  تقیقح  رد  تفرن . نیب  زا  یلو  تفای  شهاک  ماهنیـس  روموت  تعرـسب  مدومن . ذاختا  تشوگ  ینتخپ و  ياهاذـغ  زا  يرود 

هدشکشخ روگنا  هک  مدش  هجوتم  هاگدورف  رد  یلبق  یگدنز  لحم  هب  تشگزاب  هار  رد  مناگتـسب  ندید  دـصق  هب  اهزور  زا  يزور  مدـمآ .
هعجارم هاگدورف  رد  عقاو  یئاذغ  داوم  ياههاگشورف  هب  تسا . هدش  مامت  مدرکیم  لوانت  یتشم  ردقهب  زور  ره  هنازور  میژر  رد  هک  یعیبط 

هدش  کشخ  درگوگ  هلمج  زا  ییایمیش  داوم  هلیسوب  هک  دندوب  یعاونا  زا  همه  دوجوم  ياهشمشک  یلو  مدرک 
70 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 
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. مدش يدعب  يامیپاوه  راوس  هدرک و  هیهت  ار  اهشمشک  نامه  زا  يرادقم  راچان  دندوب .
. دـیدرگ عورـش  درد  شزوس و  دومن و  ناجیه  هب  عورـش  ماهنیـس  روموت  روبزم  ياهشمـشک  فرـصم  زا  سپ  یتعاـس  دـینکن  رواـب  دـیاش 
هب ندیسر  زا  سپ  متخیر و  رود  ار  اهشمـشک  هیقب  دندوب . هدشن  کشخ  یعیبط  شور  هب  هک  تسا  ییاهشمـشک  نیمه  زا  تلع  مدیمهف 

يداع تلاح  هب  ماهنیـس  مخز  هراـبود  یهاـتوک  هلـصاف  هب  مدومن و  فرـصم  هیهت و  یعیبط  ـالماک  ياهشمـشک  ناـمه  زا  هراـبود  دـصقم 
. تشگزاب

اهنت هن  اـهروشک  یخرب  رد  هنیمز  نیا  رد  بط  یناـمرد  ياـههار  اـساسا  هک  دزاـسیم  نوـمنهر  یقیاـقح  هـب  ار  اـم  قوـف  تاـکن  هـب  هجوـت 
ساـسحا حوـضو  هب  تامادـقا  هنوـگنیا  تّحـص  رد  يرگنزاـب  موزل  تسه . مه  رگناریو  دراوـم  زا  يرایـسب  رد  هکلب  دـشابیم  دـمآراکان 

هژیوهب ناریا  میدق  بط  تامادـقا  مینک  تابثا  هک  مینآرب  ام  دریگ . رارق  رظن  دـم  دـیاب  ود  ره  نامرد  رد  صیخـشت و  رد  حالـصا  دوشیم و 
التبم نارامیب  هدننکتیاده  اشگهار و  نیرتهب  رضاح  لاح  رد  هتفرگ  لکـش  یناریا  بط  ریغتیال  لوصا  رب  هیکت  اب  نونکامه  هک  ییاهشور 
دروم رد  نخـس  همادا  میدرگیمزاب و  نامدوخ  ینامرد  ياـهشور  نییبت  همادا  هب  یقطنم  دـید  شرگن و  نیا  اـب  تساهیمیخدـب . عاونا  هب 

: میریگیم یپ  ار  هینقلا  ءوس 
تبثم خـساپ  هب  تعرـسب  نآ  ناـمرد  رد  هنیهب  عـقوم و  هب  هجوـت  تروـص  رد  هـینقلا  ءوـس  يراـمیب  ندوـب  كاـنرطخ  نـیع  رد  هناتخبـشوخ 

هچ ارفص و  نازیم  هچ  دینک  هجوت  دیاب  دوب . دهاوخ  ناسآ  نآ  عفد  هار  دوش  هتخانش  یعیبط  ریغ  طالخا  ای  طلخ  یگداس  هب  رگا  میـسریم .
نیا رد  تسا . هدـش  لصاح  ود  نیا  تابوسر  زا  ادوس  نازیم  هچ  دـنراد و  روضح  مهاـب  بیکرت  رد  اـی  مه  راـنک  رد  یعیبط  ریغ  مغلب  نازیم 

. دش دـهاوخ  هداد  یناریا  فیرـش  بط  ياهرایعم  ساسارب  اهوراد  هبـساحم و  هینقلا  ءوس  داجیا  رد  لیخد  رـصانع  طالخا و  نازیم  تروص 
. دیآیم باسحهب  ام  یگشیمه  شور  نامه  ینعی  يزاسکاپ  ای  جازم  لیدعت  راک  نیا 

71 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 
: دینک هجوت  میریگیم  رظن  رد  رامیب  يارب  هک  یضرف  تالاح  هب  هجوت  اب  هخسن  دنچ  هب  اجنیا  رد 

شیامزآ تسا . هدرک  هعجارم  هدعم  شزوس  خفن و  شراوگ ، هاگتـسد  یمظنیب  یگفالک ، بارطـضا ، عوهت ، تلاح  هدیرپ ، گنر  اب  رامیب 
: تسا حرش  نیا  هب  الومعم  تسا  هدروآ  نتفرگن  هجیتن  کشزپ و  نیدنچ  هب  هعجارم  زا  سپ  هک  راردا  نوخ و 

هرامش 1 رامیب 

Billirobin total/ 2. 1 H/ 0. 1
Billirobin direct/ 5. 7 H/ 0. 52
SGOT( ALT )/ 711 H/ 0- 13
SGPT( AST )/ 031 H/ 0- 13

Alkaline phosphatase/-/ 46- 603
هدرک عطق  ار  نآ  فرصم   pt نتفر الاب  رطاخ  هب  کشزپ  هک  هدرکیم  فرصم  نیرافراو  البق  تسا . هدش  هدیشک  مکـش  تیـسآ  بآ  رابود 

. تسا

هرامش 2 رامیب 

Billirobin total/ 12. 89/ 0. 1
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Billirobin Direct/ 71. 62/ 0. 52
Albumin/ 3. 73/ 3. 5- 5. 2
SGOT( ALT )/ 58/ 0- 13
SGPT( AST )/ 57/ 0- 13

Alkaline phosphatase/ 236/ 46- 603

هرامش 3 رامیب 

Billirobin total/ 5. 6 H/ 0. 1
Billirobin direct/ 3. 0 H/ 0. 52

SGOT( ALT )/ 05 H/ 0- 13
SGPT( AST )/ 001 H/ 0- 13

Alkaline phosphatase/ 586 H/ 46- 603

هرامش 4 رامیب 

Billirobin total/ 2. 3 H/ 0. 1
Billirobin direct/ 0. 6 H/ 0. 52

SGOT( ALT )/ 25 H/ 0- 13
SGPT( AST )/ 45 H/ 0- 13

Alkaline phosphatase/ 246 H/ 46- 603
72 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هرامش 5 رامیب 

Billirobin total/ 1. 1 H/ 0. 1
Billirobin direct/ 0. 2 H/ 0. 52

SGOT( ALT )/ 61/ 0- 13
SGPT( AST )/ 33/ 0- 13

Alkaline phosphatase/ 841/ 46- 603
W. B. C/ 05603/ 0004- 00011

: دیئامرف هجوت  کی  هرامش  شیامزآ  هب  طوبرم  رامیب  نامرد  هب 
درز ياهیال  ار  نآ  يور  هک  نیـشنریز  درز  هب  لیام  دیفـس  گنر  اب  تسا  ياهیال  زا  ترابع  رامیب  ناـبز  راـب  تسا ، هلاـس  روکذم 45  رامیب 
لاح سح و  تسا ، لاهـسا  هاگ  تسوبی و  راـچد  هاـگ  مظنیب و  راـمیب  تجاـح  ياـضق  تسا . هدـناشوپ  غرممخت  هدرز  گـنر  هب  ییارفص 

تسا هینقلا  ءوس  راچد  رامیب  میتفایرد  هکنآ  زا  سپ  تسا . هدرک  ادیپ  ررکت  زین  رامیب  راردا  دوشیم ، هتسخ  دوز  تسا و  هلصوحیب  درادن ،
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: مینکیم عورش  ار  نامرد  بیترت  نیا  هب 
زور ات 15  دیاب  تلاح  نیا  رد  ام  جضنم  میهدب ، رارق  يرامیب  لماع  طلخ  لهـسم  و  هدنزپ )  ) جضنم عون  باختنا  يارب  ار  لوا  تیولوا  ادـتبا 

ياهجضنم زا  یکی  نیاربانب  دراذگب . رثا  ارفـص  هّرم  يور  مه  یمک  دشاب و  دهدیم  ربخ  نآ  زا  رامیب  نابز  هک  نیـشنریز  طلخ  هدـنزپ  لوا 
: دینک هظحالم  ار  ریز  جضنم  سپ  مینکیم . هفاضا  ارفص  هدنزپ  يوراد  یمک  نآ  هارمه  باختنا و  ار  مغلب  دض 

. مرگ ات 75  دنقلگ 50  مرگ ، مادکره 25  زا  ناشوایسرپ  نیریش ، نوسینا  هیوبجنرداب ، هنایزار ،
اب 2 ار  نآ  يروخاذـغ  قشاق  کی  اتـشان  حبـص  زور  ره  دـیآرد ، بوکمین  تروص  هب  ات  دـینک  بایـسآ  یقرب  نواه  اب  طولخم و  ار  اهوراد 
ای هتخپ  ریجنا  ددع  ات 7  اب 5  هارمه  هدرک  طولخم  دنقلگ  يروخاذغ  قشاق  کی  اب  دینک و  فاص  دنامب  ناویل  کی  ات  دیناشوجب  بآ  ناویل 

. دینک لیم  اتشان  حبص  لبق ، بش  زا  هدشسیخ 
73 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دینک لیم  ندرک  نیریش  زا  سپ  هدرک و  طولخم  شوج  بآ  رد  ار  ریشکاخ  يروخاذغ  قشاق  هکنیا 3  ای 
. دینک لیم  رکش  شوج و  بآ  ناویل  کی  رد  ار  هدادوب  گنهراب  يروخاذغ  قشاق  کی  ای  و 

قشاق دـینک و 7  فاص  دـینک ، لـح  غاد  بـالگ  يروخاذـغ  قشاـق  اب 3  ار  تشخریـش  لاـقثم  کـی  ارفـص  تبـسانم  هب  حبـص  هد  تعاـس 
ناویل کی  رد  ار  نیبجنرت  يروخاذـغ  قشاق  ای 3  دینک . لیم  دیزیمایب و  نآ  اب  هدـش  قیقر  یگناخ  رانا  بر  تبرـش  ای  رانا  بآ  يروخاذـغ 
ناویل کی  رد  مهاب  ار  هزرفـسا  يروخابرم  قشاق  کی  هفرخ و  مخت  يروخابرم  قشاق  کی  ای  دینک . لیم  دـینک و  فاص  هتخیر  شوج  بآ 

. دینک لیم  هدرک  نیریش  یمک  هدرک  طولخم  کنخ  بآ 
هک دـینک  لیم  ياهزادـناب  طولخم و  درز  هلیله  تسوپ  مرگ  رفوـلین و 25  مرگ   25 هشفنب ، مرگ  اب 25  ار  ماع  لهـسم  اهرهظ  زا  دـعب  سپس 

. ددرگ داجیا  لاهسا 
زا دـعب  سپـس  زور . لوط  رد  رانا  بآ  ناویل  هس  شوخیم و  روگنا  ولیک  کـی  لـقا  دـح  دـنک ، لـیم  شوخیم  روگنا  هویم  زا  زور  ره  راـمیب 

لحمـضم هیزجت و  ندـب  حراوج  ءاضعا و  همه  رد  دـعب  دـبک و  هدـعم و  رد  ار  هینقلا  ءوس  طالخا  هک  ریز  هخـسن  راب  ود  یلا  کـی  اـهرهظ 
. دننک فرصم  هیهت و  دراد  ار  ورادشون  مکح  دنکیم و 

ورادشون

مادکره زا  سفرک . مخت  کساخراخ ، یمتخ ، لگ  دیوش ، مخت  ناتـسپهس ، همودـق ، یبآ ، کشرز  هکم ، ياچ  هشفاک ، مخت  ترذ ، لکاک 
مین  هیهت ، مرگ   25

74 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 
ندرک نیریش  زا  سپ  دینک و  فاص  دنامب ، ناویل  کی  ات  دیناشوجب  بآ  ناویل  رد 2  يروخاذغ  قشاق  کی  رابره  دینک و  طولخم  بوک و 

. دینک لیم 
سابلاک و سیـسوس ، یندرکخرـس ، یتابن ، دماج  عیام و  نغور  فرـصم  زا  دیاب  هدوب و  زپبآ  ياهاذغ  رب  ینتبم  یلک  روطب  ییاذغ  میژر 

. دوش زیهرپ  خی  بآ  هباشون و 

رسناک ییاذغ  میژر 

هراشا
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. دراد درب  راک  زین  یبرچ  ياههدغ  یتح  اهروموت و  عاونا  همه  دروم  رد  قوف  ییاذغ  میژر 
: تسا ریز  حرش  هب  دوشیم  زیوجت  رسناک  دراوم  بلغا  رد  هک 

: هناحبص

. ومیلبآ ای  هروغبآ و  اب  یگنرفهجوگ  وهاک و  دالاس  گنرمک و  ياچ  اب  ودرگ  قدنف و  وج و  نان  * 
رایخ و دالاس  ای  سفرک و  فیطل  گرب  وهاک و  وج و  نان  شام و  هناوج  هارمه  دشاب  هدش  هتخپ  میالم  هلعش  يور  لبق  بش  زا  هک  دوخن  * 

. زایپ یگنرفهجوگ و 
. وهاک زایپ و  هجوگ و  رایخ و  دالاس  رانا و  بر  تبرش  اب  دیشاب  هتفرگ  ار  نآ  یبرچ  هک  دنفسوگ  هچاپ  * 

. وهاک زایپ و  یگنرفهجوگ و  رایخ و  دالاس  کگنس و  نان  زپبآ ، چراق  اب  هتخپ  جانفسا  * 
. وهاک زایپ و  هجوگ و  رایخ و  دالاس  کگنس و  نان  اب  هدشخرچ  رگنک  * 

. تسا عنامالب  نوخ  دنق  يرامیب  نتشادن  تروص  رد  قوف  دراوم  مامت  اب  هارمه  یگناخ  تاجابرم  * 

: ماش راهان و 

وج شآ  * 
75 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ای هروغبآ  ینـشاچ  اـب  نوتیز  نغور  یمک  فرـصم  ماـگنه  دوش . هتخپ  زاـیپ  یمک  کـمن و  اـب  میـالم  هلعـش  يور  دوخن  وج و  يرادـقم 
. دینک لیم  هدرک  هارمه  ومیلبآ 

زینشگ پوس  * 
ینشاچ اب  هچولآ  ای  اراخب  يولآ  اب  یبرچ  نودب  غرم  ای  دنفسوگ  هچیهام  اب  جنرب  یمک  سدع و  اب  ردنغچ  گرب  ای  جانفسا  اب  زینشگ  يزبس 

. هروغبآ
دیفس رگج  اب  وج  شآ  * 

نغور یمک  فرـصم  ماگنه  دوش . هتخپ  زایپ  کمن و  اب  میالم  هلعـش  يور  دیفـس  رگج  یمک  زبس و  يایبول  دوخن و  اب  هارمه  وج  يرادقم 
. دوش لیم  هدرک  هارمه  ومیلبآ  ای  هروغبآ  ینشاچ  اب  نوتیز 

گنسملک  كاروخ  * 
ای دنفسوگ  تشوگ  یمک  یگنرفهجوگ ، رگنک ، ساویر ، مغلش ، زبس ، يایبول  سفرک ، لگملک ، رگید ، ءازجا  ربارب  هس  يرمق )  ) گنسملک

. دینک هدافتسا  دوب  سرتسد  رد  هک  مادکره  قوف  داوم  زا  دوش . هتخپ  هبوچدرز  زایپ و  کمن و  اب  میالم  هلعش  يور  یبرچ  نودب  غرم 
بآدوخن  * 

هدرک هارمه  ومیلبآ  ینـشاچ  اب  نوتیز  نغور  یمک  فرـصم  ماگنه  دوش . هتخپ  بوخ  میالم  هلعـش  يور  کمن  بآ و  اب  دوخن  يرادـقم 
. دینک لیم 

ودک * 
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. دوش لیم  سفرک  فیطل  هقاس  اب  هارمه  هدش  هتخپ  میالم  هلعش  يور  يرفعج  زینشگ و  هجوگ و  اب  هک  ودک  يرادقم 
زینشگ هتک  * 

. ددرگ لوانت  یگنرفهجوگ  رایخ و  وهاک و  دالاس  اب  هارمه  دشاب . هدش  هتخپ  هتک  تروصب  زینشگ  يدایز  رادقم  اب  هک  جنرب 
76 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

دیوش هتک  * 
ای غرم  زپبآ  تشوگ  یمک  یگنرفهجوگ و  رایخ و  وهاک و  دـالاس  اـب  هارمه  دوش  هتخپ  هتک  تروصب  دـیوش  يداـیز  رادـقم  اـب  هک  جـنرب 

. ددرگ لیم  زپراخب  ای  زپبآ  يوگیم  ای  یهام  ای  دنفسوگ 
یهام  هیلق  * 

. ددرگ لوانت  وج  ای  کگنس  نان  اب  هتخپ و  میالم  هلعش  يور  يدنه  رمت  هیلق و  يزبس  اب  یهام 
وگیم * 

. دوش لیم  وج  ای  کگنس  نان  اب  هتخپ و  هاوخلد  يزبس  ره  ای  عانعن و  يرفعج و  يزبس  اب  وگیم 
کشرز  شآ  * 

. ددرگ هتخپ  میالم  هلعش  يور  کشرز  بآ  دنفسوگ و  تشوگ  اب  فلتخم  عاونا  هب  یشروخ  يزبس 
مغلش  شآ  * 

. دنک ییاریذپ  دوخ  زا  سفرک  فیطل  هقاس  وهاک و  اب  اذغ  رانک  دشاب . هدش  هتخپ  مغلش  اب  هارمه  هک  اوروش  ای  هتشر  شآ 
یبرچ  نودب  تشوگبآ  * 

رد دنفـسوگ  یبرچ  دینک . رظنفرـص  ینیمزبیـس  ایبول و  زا  دنک و  خـبط  زایپ  ینامع و  يومیل  تشوگ و  دوخن و  اب  ار  یناریا  ياذـغ  نیا 
فرصم اذغ  فرص  زا  سپ  تعاس   1 ات 5 / هویم  عون  چیه  ددرگ . لوانت  کگنـس  نان  زایپ و  ندروخ و  يزبس  اذغ  نیا  رانک  دـشابن . گید 

. دوشن
شدوخ لصف  رد  دیتساوخ  رگا  جیوه و  ودک و  ناجمداب و  یگنرفهجوگ و  ینامع و  يومیل  یبرچ و  نودـب  دنفـسوگ  تشوگ  اب  دوخن و 

يزبس  و  رگنک ، ساویر ،
77 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

اذـغ رانک  رد  ار  یهوک  ياهيزبس  زا  ات  دـنچ  ای  کـی  ناوتیم  زین  دوش و  هتخپ  هفاـضا و  اذـغ  ءازجا  هب  یهوک  هرت  کـلاو ، دـننام  یهوک 
هعـشا ریثأـت  ناتـسهوک و  تشد و  كاـپ  ياـضف  رد  ناـهایگ  نیا  ومن  هب  هجوت  یهوک  ياـهيزبس  رب  دـیکأت  دوـمن . لواـنت  ماـخ  تروـصب 

. دهدیم شیازفا  تاناطرس  اب  هلباقم  رد  ار  ندب  ناوت  هک  تسا  نآ  رب  دیشروخ 
عاونا میخدـب و  ياـهروموت  رب  ار  رت  ياـهوراد  زا  یخرب  ریثأـت  شیاـمزآ  هتوـب  رد  هک  تسا  تیمها  زئاـح  تهج  نآ  زا  هتکن  نیا  هب  هجوـت 

. دنوشیمن نوناق  نیا  لماش  اهوراد  همه  هتبلا  تسا . هتشاد  کشخ  رب  یسوسحم  يرترب  اّیوق  هک  میاهدید  جالعلا  بعص  ياهيرامیب 
هنزگ  تشروخ  * 

هاوخلد و هب  هک  يزبس  عون  ره  زینـشگ و  يرفعج و  عاـنعن ، دـینکیم  هداـمآ  ار  همروق  يزبـس  ییوگ  هدرک  زیرزیر  ار  هزاـت  هنزگ  يرادـقم 
نان ای  کگنس  نان  نآ  اب  هارمه  دشاب . مناخ  یصخش  هقیلس  هاوخلد و  هب  زین  نآ  بوبح  یبرچ ، نودب  دنفسوگ  تشوگ  دشاب . زپشآ  هقیلس 

مد جنرب  هتک  يرادقم  اب  هدرک و  هیهت  جنرب  سوبس  ردوپ  قشاق  ود  یکی  دیناوتب  دیاش  دشاب . هدش  هتفرگ  نآ  سوبـس  رتمک  هک  دشاب  یلحم 
. دینک

دنفسوگ شش  چراق و  * 
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ینایرب دننام  دینک ، خرچ  مهاب  ار  همه  دیزپب  هبوچدرز  زایپ و  کمن و  اب  ار  دنفـسوگ  شـش  رادقم  نامه  هب  دینک . زپبآ  ار  چراق  يرادقم 
. دینک لیم  ومیلبآ  ینشاچ  اب  وهاک  دالاس  ای  ندروخ  يزبس  کگنس و  نان  اب  شتآ  يور  ندرک  بابک  نودب  یلو 

القاب * 
دنچ کشخ  دـیوش  شنزو  ربارب  رادـقم 2  اب  ار  القاب  هدرک و  ادـج  ار  تسوپ  تسا  تسوپ  اب  رگا  دـیزپب . شوج  بآ  رد  ار  القاب  يرادـقم 
رگا دینک . لیم  کگنس  نان  اب  ار  روکذم  تشروخ  دینکن . شومارف  ار  نآ  هدشخرچ  زایپ  هبوچدرز و  کمن و  خبط  ماگنه  دیهدب . یشوج 

دایز رایسب  دیوش  يزبس  رادقم  هکنآ  طرشب  دیوش  هتک  دیهاوخیم ، جنرب  اب 
78 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

دننام یجازم  ظاحل  زا  تسا و  بولطم  زین  هریز  هتک  دیشاب . هدرک  هفاضا  هتک  هب  جنرب  سوبـس  ردوپ  يروخاذغ  قشاق  کی  لقا  دح  دشاب و 
. تسوکین نآ  لاثما  ندروخ و  يزبس  يرادقم  وهاک و  دالاس  دوشیم . بسانتم  القاب  تشروخ  اب  شیمرگ  يدرس و  دیوش  هتک 

يدنفسوگ  نادریش  باریس و  * 
ای هروغبآ  هکرـس ، نآ  ینـشاچ  دـینک . خـبط  هبوچ  درز  زایپ و  کـمن و  اـب  دـیزیرن . رود  ار  نآ  ياـهزرپ  یلو  دـیریگب  ار  باریـس  یبرچ 

. دینک شیهارمه  یگناخ  نان  ای  کگنس  نان  اب  تسا . بوخ  اذغ  فرص  زا  سپ  تعاس   1 رانا 5 / بر  تبرش  دشاب . یگناخ  يومیلبآ 
نادریش  باریس  هملد  * 

هدرکخرچ تشوگ  اب  هارمه  دـشاب  هملد  فورعم  ياهيزبس  نامه  هملد  داوم  دـینک  زپمین  یبرچ  نودـب  اّما  نآ  زرپ  اـب  ار  نادریـش  باریس 
نآ و لاثما  غرمرتش و  نوملقوب ، رتوبک ، کشجنگ ، وهیت ، نیچردلب ، کبک ، دـننام  هدـش  هیذـغت  یعیبط  روطب  هک  یتشوگ  ره  ای  دنفـسوگ 
دیزودب و یعیبط  خن  اب  هتـشاذگ  نآ  رد  ار  داوم  دیئامن و  هعطقهعطق  تسد  فک  زا  رتشیب  هزادنا  هب  ار  نادریـش  باریـس  جنرب . هپل  يرادـقم 

. دینک خبط  سکریپ  ای  یگنس  گید  رد 
گرزب  نادریش  باریس  كاروخ  * 

باریـس اب  یلبق  ياذـغ  رد  هک  يداوم  اـب  ار  نآ  نورد  دـینک و  زپمین  هبوچدرز  کـمن و  زاـیپ و  اـب  ندرک  هعطق  نودـب  ار  نادریـش  باریس 
هزادـنا هب  ار  یناوـج  دنفـسوگ  ياـهتشوگ  هکت  هدرکخرچ  تشوـگ  رب  هوـالع  هک  تسا  نینچ  نآ  تواـفت  دـینک . رپ  دـش  هتفگ  نادریش 

هلعـش يور  دیزودب و  یعیبط  خن  اب  ار  رازه ال  يراگن و  نادریـش و  باریـس و  ياههنزور  دینک و  رپ  نآ  رد  یفاک  رادقم  هب  همروق  تشوگ 
ار هملباق  برد  دیراذگب و  دیاهتخیر  یگناخ  هجوگ  بر  يرادـقم  هدرکخرچ و  هجوگ  زایپ و  یمک  نآ  رد  هک  مک  رایـسب  یبآ  رد  میالم 

، یباعل ای  لیتسا  دوبن  رگا  سکریپ و  دوبن  رگا  دشاب و  یگنس  دیاب  رتشیب  هک 
79 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

يوقم رایسب  اهرسناک  عاونا  هب  التبم  نارامیب  يارب  اذغ  نیا  دینک . مد  تعاس  دنچ  میالم  هلعش  يور  ندیـشوج  یتدم  زا  سپ  هدرک  مکحم 
یفخم لاغذ  رتسکاخ  يال  دـیدنبب و  سر  لگ  اب  ار  نآ  فارطا  هدرک و  باختنا  یگنـس  میدـق  نامز  دـننام  ار  هملباق  رگا  تسا . زاسنوخ  و 

ءوس هب  نایالتبم  دناهدش . ینوخمک  راچد  ناطرس  هب  التبا  رد  هک  تسا  ینارامیب  بسانم  ذیذل و  رایسب  دزپب  یمارآ  هب  حبص  ات  بش  دینک و 
. دننکن طارفا  نآ  ندروخ  رد  دننک و  لیم  رانا  بر  تبرش  ومیلبآ و  ای  هکرس  اب  هارمه  دیاب  دبک  زوریس  عورش  يادتبا  هینقلا و 

دنفسوگ هچاپ  * 
نان اب  هدرک  فرـصم  ومیلبآ  رانا و  بر  تبرـش  نآ  يور  دیزپب و  میالم  هلعـش  يور  هبوچدرز  کمن و  زایپ و  اب  دـیریگب و  ار  نآ  یبرچ 

. دینک یهارمه  یگناخ  نان  ای  کگنس 
: رکذت

هکرـس تبرـش  فرـصم  نیاربانب  تسا ، هدش  میظنت  يدبک  زوریـس  ات  يدـعب  لحارم  هینقلا و  ءوس  هب  التبم  نارامیب  زاین  ساسارب  قوف  میژر 
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هقیقد تدـم 2  هب  طولخم و  دـیاب  یگناخ  روگنا  هکرـس  اب  هب 1  تبـسن 10  هب  روگنا  هریـش  تسا . يرورـض  اذـغ  ره  اب  هارمه  روگنا  هریش 
ار نآ  يروخاذغ  قشاق  دنچ  هدش  درـس  هدیـشوج  بآ  ناویل  کی  رد  اذغ  هدـعو  ره  اب  هارمه  دوش . يرادـهگن  کنخ  ياج  رد  دـشوجب و 

هکرـس میهدیم . شیازفا  ار  روگنا  هریـش  اب  طولخم  هکرـس  تبـسن  دشاب  نوخ  دنق  هب  التبم  رامیب  هک  یتروص  رد  دینک . لیم  هدرک و  قیقر 
. دینک لیم  ییاذغ  هدعو  ره  اب  هدامآ و  بیترت  نامه  هب  دیهد  رارق  روگنا  هریش  اب  يواسم  تبسن  هب  ار  یگناخ  روگنا 

ره هک  تسا  حرش  نیا  هب  نآ  بیکرت  دشابیم . رانا  بر  هروغبآ  تبرش  فرصم  هریش و  هکرـس  فذح  یتباید  نارامیب  يارب  رگید  قیرط 
رد میناشوجیم . هقیقد  کی  دودح  طولخم و  یگناخ  رانا  بر  ولیک  اب 2  یگناخ  کمن  نودب  هروغبآ  ولیک   3

80 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. مینکیم فرصم  هدروآرد  تبرش  تروصب  بآ  ناکتسا  کی  رد  ار  نآ  زا  يرادقم  فرصم  ماگنه  هدرک  يرادهگن  درس  ياج 

نوناق اب  روتـسد  نیا  هچ  رگا  ددرگ . فرـصم  نآ  زا  سپ  ای  اذـغ  اـب  هارمه  تسا  رتهب  هریـش  هکرـس  هچ  راـنا ، بر  هروغبآ  هچ  لاـحرههب 
دراد تافانم  تسا  عونمم  نآ  زا  دـعب  تعاس   1 ات 5 / اذغ و  هارمه  دراوم  رثکا  رد  تاعیام  فرـصم  دـیوگیم  هک  یناریا  بط  ینامردبآ 

. دوشیم بذج  رتهب  رتبسانم و  اذغ  ماگنه  تبرش  نیا  هک  هداد  ناشن  هبرجت  نوچ  دراد  دوجو  ءانثتسا  دروم  نیا  رد  اما 
فذح دیاب  تسیشرت  اب  هک  يزیچ  ره  هکرس و  هریش و  تروص  نیا  رد  تسیگدروخامرـس  راچد  رامیب  هک  تسا  یماگنه  رگید  ءانثتـسا 

. دوشیم هدافتسا  هدمآرد  تبرش  تروصب  شوجبآ  ناویل  کی  رد  هک  زمرق  رکش  زا  نآ  ياجب  ددرگ و 

يدبک زوریس  هینقلا و  ءوس  رد  اهزیهرپ 

: زا دنترابع  تسا  عونمم  ادیکا  نآ  فرصم  هک  ییاهزیچ 
ناحیر زوم ، امرخ ، هتـسپ ، ینیمزبیـس ، یبرچ ، یندرکخرـس ، ازتیپ و  اهچـیودناس و  عاونا  کفپ ، سپیچ ، هباـشون ، ساـبلاک ، سیـسوس و 

، يدنبهتسب داوم  ورـسنک و  توپمک و  عاونا  واگ ، هلاسوگ و  تشوگ  يدانق ، تاجینیریـش  ایبول ، بابک ، هباشون ، ینتـسب ، خی ، بآ  شفنب ،
رگید ياههدنیوش  وپماش و  نوباص و  تایرطع ، اهنلکودا ، یشیارآ ، داوم  شکهرشح ، ياهيرپسا  نادند ، ریمخ  يدنبهتسب ، ياههویمبآ 

، عیام دـماج و  یتابن  ياهنغور  نآ ، لاـثما  سکتیاو و  دوریم ، راـکب  ییوشتـسد  نتـسش  يارب  هک  ییاهدیـسا  ییوشفرظ و  عیاـم  دـننام 
. رگج هولق و  لد ، ریش ، تاقتشم  هیلک  ریش و  رازاب ، رد  لوادتم  ياهلسع 

قبط تدـم  نآ  زا  سپ  دـنوش و  فذـح  راـمیب  ییاذـغ  متـسیس  زا  دـیاب  يرتشیب  ناـمز  یخرب  دودـحم و  ناـمز  تدـم  قوف  داوم  زا  یخرب 
روموت هک  ینامز  ات  نآ  تاقتشم  ریش و  فرصم  يزغم  ياهروموت  رد  دوب . دهاوخ  عنامالب  نآ  فرصم  جلاعم  کشزپ  صیخشت 

81 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 
جراـخ زغم  زا  هسطع  داـجیا  يروآنف  هلیـسوب  تاحـشرت  نیا  هچ  رگا  تـسا . عوـنمم  دـنکارپیم  زغم  رد  يداـیز  تاحـشرت  هدوـب و  لاـعف 
يرطخ دناوتیم  هک  ینامز  ات  تاینبل  نیاربانب  دیامن  جراخ  ار  تاحـشرت  یفاک  هزادنا  هب  دناوتن  عفد  متـسیس  هک  تسا  نکمم  اما  دـنوشیم 

. ددرگ فذح  ییاذغ  متسیس  زا  دیاب  دیامن  داجیا  زغم  رد  تاعیام  دایدزا  تهج  زا 
نبجلا ءام  ددرگ . دبک  رد  یطلخ  داوم  بوسر  ثعاب  تسام  هک  يدراوم  رد  رگم  تسا  لاکشاالب  تاینبل  زوریس ، هینقلا و  ءوس  يرامیب  رد 

اهمادنا و ریاس  رد  یئادوس  ياهيرامیب  جالع  رد  یئادوس  داوم  عفد  يارب  هدـش و  جارختـسا  ریـش  زا  هک  تسا  يداوم  هلمج  زا  رینپ  بآ  ای 
زا باتک  نیا  ثحب  دروم  يرامیب  رب  دـبک  هبلغ  زا  سپ  هک  تسا  ییاهزیهرپ  هلمج  زا  زین  باـبک  دریگیم . رارق  هدافتـسا  دروم  دـبک  رد  زین 

فیعـض يرامیب  اب  دربن  تقیقح  رد  اهتدـم  زا  سپ  هک  رامیب  تیوقت  يارب  ناگدـنرپ  ناوج و  دنفـسوگ  بابک  هدـش و  جراخ  تاـعونمم 
. دوب دهاوخ  زاجم  مضهدوز  هداس و  ياهاذغ  اهنت  دوریم  دبک  رد  مرو  ندش  تخس  میب  هک  يدراوم  رد  ددرگیم . زیوجت  هدش 
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: تسا يرورض  يدبک  زوریس  هینقلا و  ءوس  يدبک ، مرگ  ياهجازمءوس  جالع  رد  اهنآ  فرصم  هک  يدراوم 

نایب رسناک  ییاذغ  میژر  رد  نآ  هیهت  زرط  هک  تسا . يرورض  روگنا  هریش  هکرس  تبرـش  ناویل  کی  فرـصم  یئاذغ  هدعو  ره  اب  هارمه  - 
. دش

هریـش ددرگ . لوانت  هدرک  لح  شوجبآ  ناویل  کی  رد  ار  زمرق  رکـش  يرادـقم  روگنا  هریـش  زا  هدافتـسا  ياجب  یگدروخامرـس  ماـگنه  - 
هک طرـش  نیا  اب  هتبلا  تفرگ . دهاوخ  رارق  ینامرد  همانرب  رد  هرابود  یگدروخامرـس  ندـش  فرطرب  ضحم  هب  دوشیم و  عطق  اتقوم  روگنا 

. ددرگ يراددوخ  ادیکا  یئایمیش  ياهوراد  فرصم  زا  دوش و  نامرد  یهایگ  ياهوراد  اب  یگدروخامرس 
لیامت نآ  هب  رامیب  هچناـنچ  طارفا  هب  یتح  نآ  شیازفا  ددرگیم ، زیوجت  هک  تسا  یلقادـح  نـالاسگرزب  يارب  راـنا  بآ  ناویل  يزور 3  - 

تروص  رد  دوشیم . هیصوت  دراد 
82 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دوشیم هدافتسا  هدش  درس  هدیشوج  بآ  اب  رانا  بر  هدشقیقر  تبرش  زا  هزات  رانا  بآ  هب  یسرتسد  ناکما  مدع 
مه اذـغ  مه  دوخ  عفر و  ار  رامیب  ینوخمک  هک  دـش  دـهاوخ  زیوجت  کشزپ  طـسوت  یعقاوم  رد  هزاـت  روگنا  ولیک  کـی  فرـصم  هنازور  - 

. تسا يدبک  ياهجازمءوس  اب  هلباقم  رد  رثؤم  یئوراد 
. دینک دود  رامیب  یگدنز  طیحم  رد  دنفسا  يروخابرم  قشاق  کی  هنازور  - 

یتـخرد هجوـگ  دـننام  ییاـههویم  فرــصم  تـسا  يراـمیب  هـیلع  داوـم  نیرتـمهم  زا  جـالع  متــسیس  نـیا  رد  هـک  روـگنا  راـنا و  زا  سپ  - 
امرخ زوم و  زج  هب  اههویم  ریاس  دـنراد و  رارق  تیولوا  رد  تابکرم  ـالط و  هرطق  يولآ  ربک ، هتوب  هویم  کـشمت ، هتخالاـغذ ، زبسهجوگ ،) )

. دوب دنهاوخ  دیفم  زین 
طالخا ات  دریذـپ ، تروص  جازم  تباجا  راب  ات 4  مک 3  تسد  زور  رد  هک  دشاب  ياهنوگب  دیاب  ییوراد  متـسیس  نیا  رد  ماع  لهـسم  ریثأت  - 

. دوش رود  شراوگ  هاگتسد  ياهزرپ  لخاد  دبک و  فارطا  زا  رضم 
گنهراب  - 

، دـسرب شوج  دـح  هب  ات  دـینک  غاد  ار  بآ  ناکتـسا  کی  عانعن و  قرع  ناکتـسا  کی  تسا ، مزال  هدـعم  طاـخم  ندرک  مرن  تیوقت و  يارب 
. دینک لیم  هدرک  نیریش  زمرق  رکش  اب  دینک و  طولخم  نآ  اب  ار  گنهراب  دیرادرب و  شتآ  زا  هلصافالب 

دبک يرت  یکشخ و  یمرگ و  يدرس و  لرتنک 

يدرس و نازیم  نآ  بقاعتم  دبک و  یمرگ  يدرـس و  قیقد  نازیم  هبـساحم  دننک  هجوت  یمارگ  نارگـشهوژپ  ناگدنناوخ و  دیاب  هک  ياهتکن 
. دوریم راکب  اهزیوجت  نیا  رد  هک  تسا  ینامرد  ییاذغ و  متسیس  اهوراد و  يرت  یکشخ و  یمرگ و 

دناشکیم ءاقستسا  هب  ار  هینقلا  ءوس  دایز  يدرس  تشاد  دهاوخ  رب  رد  رامیب  يارب  میظع  ياهررض  دوشن ، لرتنک  دبک  یمرگ  يدرـس و  رگا 
الاب دح  زا  شیب  دبک  یمرگ  رگا  و 

83 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 
ياهیتحاران يوارفص و  یعیبط  ریغ  لاهسا  دبک و  دیدش  باهتلا  مرو و  ای  يوادوس و  مرگ  ناقری  ای  يوارفـص  مرگ  ناقری  هب  ار  دبک  تفر 

اهوراد هلـصافالب  دیاب  دوش  هدیـشک  دایز  يدرـس  هب  دبک  رگا  دشاب . لداعت  دح  رد  دیاب  نآ  یمرگ  دبک و  دیربت  نیاربانب  دناشکیم . رگید 
لیفجنز دننام  بسانم  ياهرازبا  گید  اب  نآ  لاثما  رتوبک و  کشجنگ ، تشوگ  دننام  دبک  تایوقم  ددرگ و  لیدعت  رتشیب  یمرگ  تمس  هب 

دماـجنایب دـبک  ندرک  غاد  هـلحرم  هـب  يداـع  دـح  زا  رتارف  یمرگ  سکعرب  هچناـنچ  ددرگ و  لیدـعت  عاـنعن  هریز و  هنوباـب و  نـیچراد و  و 
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سفرک و خیب  زینـشگ و  ساویر و  نوچمه  درـس  تاجیزبس  ياراد  ییاهاوروش  یقایزاغ و  لدنـص ، هرتهاش ، ینـساک ، دننام  دـبک  تایوقم 
. دریگ رارق  ییاذغ  روتسد  رد  نآ  دننام 

؟ میربیم یپ  دبک  یکشخ  يرت و  يدرس ، یمرگ ، هب  نامرد  نیح  رد  هنوگچ 

، ندش رومروم  امرـس و  ساسحا  یلخاد و  زرل  دبک و  ندش  تفـس  يدودح  ات  دیدش ، خـفن  داب و  هدـیئارگ  يدرـس  هب  هک  يدـبک  تامالع 
شطع و دشاب  شیازفا  هب  ور  دبک  یمرگ  هچنانچ  دشابیم . دش  هتفگ  دبک  درـس  جازم  ءوس  رد  هک  یتامالع  رگید  رامیب و  گنر  یگدـیرپ 

صوصخب دـبک  مرگ  جازم  ءوس  رد  هچنآ  یگتخورفارب و  یگفالک و  ساسحا  درـس و  بآ  درـس و  ياوه  زا  ندـش  عفتنم  یغاد و  ساسحا 
. تسا صیخـشت  لباق  اهتسد  بل و  نابز و  تروص و  تالاح  زا  دبک  یکـشخ  تسا . دبک  تالاح  هدنهدناشن  دش  هتفگ  يوارفـص  مرگ 

یکشخ زا  ناشن  ییاهتشایب  تسد و  ناتشگنا  یکشخ  ندش و  تسوپتسوپ  اب  هارمه  هاگ  بل  یکـشخ  كرت ، زا  رپ  نابز  کشخ ، ناهد 
. دراد دبک 

. تسا رتمک  بآ  هب  لیم  شطع و  تسا ، دایز  یبرچ  اب  هاگ  بوطرم و  مرن و  تروصورس  تسوپ  تسا و  قوف  تالاح  دض  دبک  يرت 
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ادوس بوسر  اب  هارمه  هینقلا  ءوس 

یگریت و دـننام  دـهدیم  ناشن  دوخ  زا  ییاهتمالع  اـعبط  دـشاب ، داـیز  رگید  طـلخ  ره  مغلب و  اـی  ارفـص  زا  یـشان  يادوس  نازیم  هچناـنچ 
بوسر راـمیب ، ناـبز  راـب  دراذـگیم . شیاـمن  هب  یگنردـب  یعون  اـب  ار  نآ  هک  تروص  يدیفـس  یگدـیرپ و  راـنک  رد  تروص  ترودـک 
هدیشک لاحط و  دبک و  ندش  تفس  ناکما  تروص  نیا  رد  دراد ، یلبق  تالاح  رد  مغلب  طلخ  زا  رتنیشنریز  گنرهایـس  ای  گنريرتسکاخ 

. دش دهاوخ  رتشیب  لاحط  دبک و  ناطرس  هب  ندش 
. دهدیم رارق  راشف  تحت  ار  رامیب  رتشیب  يرارکت  ثبع و  هدننزرود و  روآسأی و  راکفا  دوشیم و  راتفرگ  رتشیب  يرکف  ظاحل  زا  رامیب 
هجوت دوشیم . میظنت  ینامرد  متـسیس  اـهوراد و  تسا ، ياهجرد  هچ  رد  يدرـس  یمرگ و  ظاـحل  زا  دوخ  روبزم  يادوس  هکنیا  هب  هجوت  اـب 

هب مه  تسا و  راگزاسان  ساسح و  یمرگ  هب  مه  درس  طلخ  نیا  اّما  دیآیم  باسحب  درس  طلخ  کی  هکنآ  مغریلع  ادوس  هک  دیشاب  هتشاد 
دبک و یتحاران  دوشیم  ثعاب  مضه  تاکرح  يدنک  یتکرحیب و  نوکـس و  هک  دـینک  تقد  دـیاب  يوادوس  جازم  هبلغ  رد  رتشیب  يدرس و 

فرـصم رثا  رد  میالم  لاهـسا  هچنانچ  دنک ، شوخ  اج  هدعم  ینعی  اهنآ  نیب  انیب  وضع  لاحط و  ای  دبک و  رد  هتفای و  ماکحتـسا  رتشیب  لاحط 
يدنک هک  تسا  ینامز  زا  رتمک  رطخ  دریذپ  تروص  یتقدیب  یمرگ  يدرـس و  ظاحل  زا  اهوراد  زیوجت  رد  رگا  یتح  دـشاب  رارقرب  لهـسم 
رایـسب نامرد  تیریدـم  ظاحل  زا  راک  نیا  هک  منکیم  هئارا  لاثم  هنومن و  بلطم  نیا  ندـش  نشور  يارب  دـشاب . راک  رد  تسوبی  تکرح و 
دربیم نیب  زا  ار  یمرگ  يدرـس ، هکنیا  هب  هجوت  اب  زین  اهاذغ  فرـصم  اعبط  تسا  هدش  هریچ  دـبک  یمرگ  ضرف  رب  رگا  تسا . ریطخ  مهم و 

ياطخ دیهدب  رامیب  هب  ار  نآ  هدرکخرس  صوصخب  یهام ، دننام : يدرـس  ياذغ  امـش  رگا  اّما  دریگیم . رارق  جازمدرـس  ياهاذغ  هطیح  رد 
نیاربانب تسا ، نکاس  دـماج و  سبای و  يدرـس  میوگب  رتهب  ای  لایـس  ریغ  يدرـس  کـی  یهاـم  تشوگ  هک  ارچ  دـیاهدش ؛ بکترم  یگرزب 

ثعاب 
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ثیبخ یعیبط و  ریغ  طالخا  عفد  عنام  هک  دنک  داجیا  دبک  ياهدنوآ  اهریـسم و  رد  ییاهدادـسنا  تسا  نکمم  یتح  دوشیم . حالما  بوسر 
فذح دشاب  نیلم  ریغ  لاّیـس و  ریغ  هک  واگ  هلاسوگ و  تشوگ  یهام ، دننام  ییاهاذـغ  فرـصم  دـیاب  ای  تروص  نیا  رد  دوش . ازيرامیب  و 
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شراوگ هاگتـسد  رد  ار  طالخا  عفد  تعرـس  هک  ددرگ  میظنت  ياهجرد  هب  یعیبط  ریغ  ياهطلخ  هدنیادز  لهـسم  ياهوراد  هکنیا  ای  ددرگ و 
. دنک رارقرب  لاهسا  تلاح  اب  جازم  تباجا  راب  یلا 4  لقا 3  دح  نازیم  هب 

اعبط دروخیم  هک  ییاذـغ  تسوربور و  درـس  یبوسر  يادوس  اب  هینقلا  ءوس  رامیب  الثم  تسا  روطنیمه  مه  درـس  طـلخ  دروم  رد  هجوت  نیا 
هک ناـجمداب  ضرف  رب  تسا . رـضم  دوـش  شراوـگ  هاگتـسد  رد  تکرح  يدـنک  نوکـس و  داـجیا  ثعاـب  یمرگ  نیا  رگا  لاـح  تسا  مرگ 

هکیلاحرد دنک  نادنبهار  داجیا  دبک  يراجم  رد  تعاس  دودح 2  لقا  دح  دناوتیم  اذغ  نیا  هدرک ، فرصم  تسا  مغلب  يدرـس و  هدنیادز 
لاثم تسا ، كانرطخ  ّرـضم و  رایـسب  هینقلا  ءوس  راچد  رامیب  يارب  دوش  هریچ  نادنبهار  نیا  رب  دناوتن  بابان  ياهطلخ  هدننکناور  لهـسم و 

: دشاب هتشاد  يرگید  قیداصم  دناوتیم  میتفگ  ناجمداب  دروم  رد  هک  یلبق 
هک جاّرد  رتوبک و  کبک ، رتش ، تشوگ  زپبآ ، دنفسوگ  تشوگ  ای  دنفـسوگ  تشوگ  بابک  الثم  مرگ  تعیبط  اب  تسا  سبای  هک  ییاذغ 

اوهـس ای  دیدش و  فرـصم  هب  راچان  رگا  لاح  دوش . رظنفرـص  نآ  زا  دیاب  تروص  نیا  رد  تسا و  ّرـضم  دشاب  سبای  نآ  ياهرازبا  گید 
میظنت اذغ  نوکـس  تظلغ و  نازیم  زا  رتالاب  ياهجرد  اب  شخب  یمرگ  ياههدـنریگ  مرگ و  جازم  اب  ار  لهـسم  دـش ، فرـصم  ییاذـغ  نینچ 
تسا یطلخ  یعیبط  ریغ  سبای  يادوس  ددرگ . سبای  يادوس  درس و  طلخ  عفد  ثعاب  ندیشخب  یمرن  ندش و  لایـس  یـشخبتنیل و  ات  دینک 
ءاضعا تشرد  زیر و  ياهدـنوآ  رد  نوخ  هیفـصت  عفد و  تاکرح  يدـنک  ثعاـب  یتفاـبنایم  ياـهزاگ  حـالما و  نوخ و  ندرکظیلغ  اـب  هک 

. ددرگیم
ناوارف دوش  هداد  اهنآ  هب  دیاب  هینقلا  ءوس  نامرد  ماگنه  رد  هک  یتیولوا  رگید و  ياضعا  ریثأت  هب  هجوت  اب  هینقلا  ءوس  هیلع  رگید  ياههخسن 

صیخشت  هک  اجنآ  زا  اّما  تسا 
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رد هک  يریثأت  هب  هجوت  اب  ار  رگید  ياضعا  یئاسران  دـیاب  تسا ، یناریا  بط  نامرد  هویـش  دومع  لـصا و  يراـمیب  جـالع  رد  بلاـغ  طـلخ 
دوصقم و يرگید  لاثم  تفرگ . رظن  رد  ار  ینامرد  رگید ، ياهوراد  رانک  رد  اـهنآ  يارب  دومن و  یـسررب  دراذـگیم  بلاـغ  طـلخ  داـجیا 

. درک دهاوخ  رتنشور  ار  فده 

هیلک یئاسران  اب  هارمه  هینقلا  ءوس 

هراشا

نینیتارک هکنیا  ای  دننکیم  عفد  نیئتورپ  يدایز  رادقم  ضرف  رب  هدـش و  يرامیب  راچد  اههیلک  هینقلا ، ءوس  صیخـشت  رانک  رد  ضرف  رب  رگا 
. داد ماجنا  اههیلک  نامرد  اب  نامزمه  ار  هینقلا  ءوس  نامرد  ناوتیم  تسا ، هدرک  ادـیپ  يدوعـص  ریـس  زا 6 و 7  ياهدننکنارگن  تاجرد  رد 

راثآ رامیب  تروص  يور  هدوب و  دوهـشم  رامیب  راردا  رد  نآ  راثآ  هتفرگ و  رارق  ياهدننکنارگن  لامرن  ریغ  هزادـنا  جـنر و  رد  نینیتارک  رگا 
لکش هب  ار  یهاگحبـص  جضنم  عونمم و  ار  ماخ  ياهاذغ  فرـصم  دوشیم  هدید  زیلاید  دعتـسم  نارامیب  هژیو  گنر  یگدرکفپ و  مرو و 

: مینکیم میظنت  ریز 

یهاگحبص جضنم 

قشاق يور 3  غادغاد  دـیناسرب و  شوج  دـح  هب  ناویل  کی  مادـکره  زا  رتشراخ  قرع  کساخراخ و  قرع  نایم  رد  زور  کی  اتـشان  حـبص 
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1 تبون 5 / هب  نایم  رد  زور  کی  دینکن ، لیم  يزیچ  دـعب  تعاس  ات 2  دینک  لیم  دیزیرب و  تسا  هدش  زیمت  لبق  زا  هک  ریـشکاخ  يروخاذغ 
ات 2 دینک  لیم  دیزیرب و  هدش  زیمت  ریـشکاخ  يروخاذـغ  قشاق  يور 3  غادغاد  هدش ، هدیشوج  هزیروتساپ  ریغ  دنفـسوگ  ای  واگ  ریـش  ناویل 

رارق رامیب  یهاگحبـص  جضنم  شوج  ّدح  رد  غاد  ریـش  زور  کی  کساخراخ و  رتشراخ و  قرع  زور  کی  دینکن . لیم  يزیچ  دـعب  تعاس 
دوش مکاح  اههیلک  رب  تبوطر  هک  عقاوم  یـضعب  رد  اما  تساـههیلک  یکـشخ  زا  عناـم  ناـیم  رد  زور  کـی  ریـش  ندرب  راـکب  دوشیم . هداد 

درک فذح  ار  ریش  دومن و  ارجا  روتسد  نامه  اب  ار  رتشراخ  قرع  کساخراخ و  قرع  زور  ره  ناوتیم 
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. دومن هفاضا  یئوراد  روتسد  هب  ار  ریش  هرابود  دشاب  یشخبتبوطر  ندرک و  مرن  هب  زاین  هک  نامز  ره  و 

یکمک جضنم 

زینشگ بآ  يرفعج ، بآ  سفرک ، بآ  یتشروخ ، ودک  بآ 
. دنک لوانت  رامیب  دینک و  فاص  دنامب ، ناویل  کی  ات  دیناشوجب  هلعش  يور  دیریگب و  بآ  ناویل   1 اهنآ 5 / عومجم  زا 

ماش راهان و  زا  لبق  يوراد 

. نایداب عانعن ، هایس ، هریز  نیریش و  نوسینا  سوسلا ، لصا 
، دنامب ناویل  کی  ات  دیناشوجب  میالم  هلعـش  يور  بآ  ناویل  رد 2  يروخاذـغ  قشاق  کی  هدرک ، بوکمین  طولخم و  مرگ  مادکره 20  زا 

. دنک لیم  هدرک  نیریش  یمک  دینک و  فاص 

اذغ زا  دعب  یندناشوج 

هب زیلاید  دض  هدـناشوج  مانب  دـناوتیم  هخـسن  نیا  دوش ، اههیلک  يزاسزاب  هب  رجنم  هک  مینکیم  میظنت  يداوم  اب  ار  اذـغ  زا  دـعب  هدـناشوج 
: تسا ریز  حرشب  دیفم و  رایسب  هدومزآ و  هک  دشاب . زیلاید  تخت  هب  رامیب  ندش  هدیشک  زا  هدنریگشیپ  ینعم 

مخت هنوباب ، نابزواگلگ ، نومیتفا ، هنایزار ، شوجنزرم ، ربنـسوس ، سفرک ، مخت  دیوش ، مخت  وهاک ، مخت  يرفعج ، مخت  بادس ، جنکاک ،
. هنزگ ریشکاخ ، بیطلا ، لبنس  هیوبجنرداب ، خرس ، لگ  سالیگ ، مد  هرت ، مخت  هشفاک ،

اب 6 ار  تمسق  کی  ادتبا  دیئامن . میـسقت  يواسم  تمـسق  هب 5  دـینک و  بوکمین  یقرب  نواه  اب  طولخم ، مهاب  هیهت و  يواـسم  مادـکره  زا 
کی لداعم  ابیرقت   ) رکـش مرگ  دصکی  دینک و  فاص  دنامب ، يرطب  ات 4  دیناشوجب  میالم  هلعش  يور  بآ  یمرگ ) یلا 600   500  ) يرطب

رد دینک و  فاص  دنامب  يرطب  ات 3  دیناشوجب  هرابود  هدومن  هفاضا  ناکتسا )
88 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هب ار  رگید  تمـسق  کی  مامتا ، زا  دعب  دینک . لیم  ناویل  کی  رابره  اذغ  زا  دـعب  تعاس   1 بش 5 / رهظ و  حبـص ، دینک . يرادهگن  لاچخی 
. دینک لیم  هیهت و  بیترت  نامه 

راکب تسد  دیاب  رگید  لهـسم  ره  ای  ماع و  لهـسم  دومن . رتشیب  هیفـصت  هب  راداو  ار  دـبک  هدور ، رد  شنار  داجیا  اب  دـیاب  هک  تسیعیبط  اما 
طولخم لهـسم  اب  يرگید  ياهوراد  جازم  ءوس  عون  بسانت  هب  دـشاب  مزال  رگا  هتبلا  ددرگ . لصاح  دوصقم  قوف  ياهوراد  رانک  رد  ات  دوش 
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. ددرگ رتشیب  دبک  زا  طالخا  عفد  نازیم  موزل  تروص  رد  ات  دش  دهاوخ 
رد تساهيرامیب و  زا  يرایسب  زا  هدنریگشیپ  هخسن  کی  هک  ار  رانا  بر  هروغبآ و  يورادشون  بیکرت  رامیب  زین  اهبش  هک  تسا  بوخ 

. دنک لیم  هدرک  قیقر  بآ  يرادقم  اب  باوخ  زا  لبق  بش  ره  دش ، هداد  حیضوت  نآ  هیهت  زرط  لبق  تاحفص 
جالع ياهوراد  هچرگ  دنریگیم . رارق  زیلاید  زا  تاجن  ریسم  رد  مه  اههیلک  یفرط  زا  هدش و  یگدیسر  دبک  عضو  هب  یفرط  زا  ریبدت  نیا  اب 

راـب زا  يرادـقم  ییاـهنت  هب  هینقلا  ءوس  ناـمرد  ناـمه  هک  تسا  نکمم  تسا و  دـیفم  رایـسب  اـههیلک  لاـح  يارب  دوخ  يدوـخب  هینقلا  ءوـس 
هخسن اب  اّما  دنک ، ادیپ  مه  شهاک  هکلب  دنکن  تفرشیپ  اهنت  هن  نوخ  لامرن  ریغ  جنر  رد  نینیتارک  نازیم  هدومن و  فرطرب  ار  هیلک  تالکشم 

رد لاثم  نیا  تفرگ . دنهاوخ  رارق  حالصا  ریسم  رد  ود  ره  اههیلک  دبک و  دمآ و  دهاوخ  تسدب  يرتهب  رتشیب و  هجیتن  قوف  لهسم  جضنم و 
. هینقلا ءوس  يراتفرگ  رد  دبک  جالع  رانک  رد  دوب  هیلک  دروم 

ار مزال  ریبدت  دشاب  رثؤم  هینقلا  ءوس  ندش  رتدـب  رد  دـناوتیم  شايرامیب  هک  دـبک  ترواجم  رد  يوضع  ره  لرتنک  دروم  رد  دـیاب  نیاربانب 
. تفرگ راکب 

دشاب مکاح  رامیب  هیلک  ای  رامیب و  مسج  رسارس  رب  یکشخ  هبلغ  رگا 

مجح اب  رابره  راردا  ررکت  تسوپ ، یحاون  زا  یضعب  يزیر  هتسوپ  تیساسح و  ناهد ، یکـشخ  تسد ، دعاس  تسوپ  یکـشخ  نآ  تمالع 
درد نیا  تسا . یناـشیپ  رد  درد  هاـگ  نیقاـس و  اـهنار و  هچیهاـم  رب  ّطلـسم  یگتفوک  یگتـسخ و  راردا و  عفد  ماـگنه  شزوس  هاـگ  مک و 

رامیب يرغال  دنکیم . قرف  تیزونیس  زا  یشان  یناشیپ  درد  اب  یناشیپ 
89 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

تسا هدرک  کیدزن  زیلاید  هب  ار  رامیب  هک  تسیاهیلک  نامرد  نامه  نامرد  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  حرطم  اههیلک  زا  نیئتورپ  عفد  اب  دیاش 
اب ار  کشخ  ریجنا  ددع  لقا 5  دح  بش  ره  دـیاب  رامیب  مسج  رب  مکاح  یکـشخ  عفر  يارب  اما  مداد . حیـضوت  ار  نآ  یلبق  فارگاراپ  رد  و 

دادعت نیمه  دناوتیم  دنک . لیم  ار  نآ  رهظ  حبـص و  نیب  یتاعاس  دـعب  زور  رامیب  ات  دومن  سیخ  بآ  هساک  کی  رد  اراخب  يولآ  ددـع   10
بآ رد  لبق  بش  زا  هک  تسا  یتلاح  زا  رتمرگ  دوش  هتخپ  رگا  ود  نیا  جازم  اـعطق  دـنک . لـیم  دزپب و  بآ  هساـک  کـی  رد  رهظ  زا  شیپ  ار 

. ددرگ سیخ 
ییاذغ روتـسد  رد  رگید  ییاذغ  ياهشخبتنیل  ییاولح و  ای  یتشروخ  يودک  دننام  شخبتنیل  هدننکمرن و  ياهاذـغ  فرـصم  روطنیمه 

. دریگ رارق 

نوخراشف تباید و  اب  هارمه  هینقلا  ءوس 

هراشا

. دنوش نیریش  دیابن  نوخ  دنق  تبسانم  هب  اههدناشوج  تروص  نیا  رد 

یهاگحبص جضنم 

ای دنک . لوانت  رامیب  اتـشان  حبـص  طولخم و  کنخ  بآ  ناویل   1 رد 5 / هزرفـسا  يروخاذغ  قشاق  کی  اب  ار  ریـشکاخ  يروخاذغ  قشاق  هس 
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سپ دینک و  فاص  دنامب  ناکتسا  کی  ات  دیناشوجب  میالم  هلعش  يور  بآ  ناکتـسا  رد 2  ار  هدیبوکن  قامـس  يروخیاچ  قشاق  کی  هکنیا 
. دنک تحارتسا  دشکب و  زارد  زابقاط )  ) تشپ هب  تعاس  مین  ات  هقیقد  رامیب 20  نآ  ندروخ  زا 

یکمک جضنم 

ناکتـسا کی  رد  ار  نآ  يروخابرم  قشاق  کی  حبـص  تعاس 10  دودح  دیریگب و  يواسم  مادکره  زا  یتبرـش . مخت  هزرفـسا ، هفرخ ، مخت 
. دنک لیم  تبرش  تروصب  بآ 

90 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ماع لهسم 

. دیامن لیم  شوخیم  لاغترپ  ای  توروف  پیرگ  بآ  ناکتسا  کی  اب  هارمه  موزل  تروص  رد  ای  یئاهنت  هب  ار  ماع  لهسم 

اهرهظ زا  دعب  یندناشوج 

زا دعب  راب  یلا 2  کی  دنک . لیم  ینساک  دیب  قرع  ناکتسا  کی  اب  هارمه  اههدناشوج  روتـسد  قبط  ار  تباید  اب  طولخم  تجهب  یندناشوج 
. دیامن رارکت  اهرهظ 

دـض مه  تسا و  هینقلا  ءوـس  هیلع  مه  هک  ارچ  دـشابیم ، بساـنم  تشذـگ  لـبق  روطـس  رد  شحیـضوت  هـک  راـنا  بر  هروـغبآ  فرـصم 
هدرک قیقر  طولخم و  درـس  هدیـشوج  بآ  اـب  ار  نآ  يروخاذـغ  قشاـق  هس  یلا  کـی  راـبره  راـب  یلا 3  کـی  يزور  تباـید . نوخراـشف و 

. دنک لیم  تسا  نآ  رد  يزیچ  كدنا  ای  تسا  یلاخ  ابیرقت  هدعم  هک  یماگنه 

یئوراد مامح  ای  نزبآ 

ود جوزمم و  یگناخ  هکرـس  اب  ار  نآ  ناویل  کی  دودـح  رابره  طولخم و  مهاب  ار  همه  مرگ . انح 250  مرگ ، دروم 250  مرگ ، ردس 500 
تباید و يارب  نزبآ  نیا  دـیئوشب . داوم  نامه  اب  ار  ندـب  تعاـس  مین  زا  سپ  دـیلامب و  اـپ  اـت  رـس  زا  هدومن  هفاـضا  نوتیز  نغور  قشاـق  هس 

. تسا دیفم  نوخراشف 
زین ینامردولاز  قوف . ياههخـسن  رانا و  بر  هروغبآ  بیکرت  زا  هدافتـسا  ینعی  دـیهد  ماجنا  ار  راک  نیمه  زاب  تسا  حرطم  نوخراشف  رگا 

ینامردولاز دش . هداد  حرش  الصفم  هرابنیا  رد  افش  کیپ  هعومجم  زا  ینامردولاز  باتک  رد  هک  دشابیم ، نوخراشف  نامرد  هدننکلیمکت 
ار نآ  ام  حرطم و  ار  نآ  یناریا  بط  رد  هک  تسا  نوخراشف  نامرد  يوق  رایـسب  ياهشور  زا  یکی  دـنکیم و  لماک  ار  نوخراشف  ناـمرد 

. مینادیم یناریا  بط  درفهبرصحنم  تازایتما  زا 
91 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

يدبک ياهزوریس 
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هراشا

یهابت دیدش و  جازم  ءوس  بجوم  دش ، رکذ  البق  هک  یلیلد  ره  هب  ای  دوش و  رهاظ  دبک  رد  ناطرـس  تروصب  امیقتـسم  ای  يدبک  ياهزوریس 
، دـهدیم تسد  زا  ار  هدـعم  زا  هتفرگرب  ییاذـغ  داوم  مضه  يارب  دوخ  تیلباـق  جـیردت  هب  دـبک  دـنوشیم . دـبک  ياـهتفاب  نتفر  نیب  زا  و 
زا رپ  رامیب  مکـش  هکیلاحرد  دننامیم ، هنـشت  هنـسرگ و  ندب  ياهلولـس  هجیتنرد  دوشیم ، لتخم  دبک  رد  اذغ  بآ و  يزاسادج  هیزجت و 

دوخ نیا  دوشیم و  مکـش  ندرکن  راک  هتفه  ود  یکی  یتح  زور و  دنچ  هب  رجنم  هدور  یلبنت  اهتسوبی و  دراوم  بلغا  رد  تسا . هدـش  بآ 
ساسحا اب  رامیب  دهدیم و  رازآ  ار  رامیب  امئاد  شیازفا  هب  ور  شطع  ددرگیم ، رواجم  ياهمادنا  هنیس و  هسفق  رب  راشف  خفن و  داجیا  ثعاب 
ساسحا الماک  تسد  ریز  عقاوم  رتشیب  رد  دـبک  دـنکیم . خـی  بآ  بلط  هراومه  هدـش ، داجیا  رگید  داوم  ارفـص و  سبح  رثا  رد  هک  یغاد 

بآ دوشیم و  تفـس  هدیـشک و  یلبط  دننام  مکـش  هتـسوپ  نآ  عفد  مدع  مکـش و  رد  زاگ  شیازفا  رثا  رب  دوشیم . تفـس  جـیردتب  هدـش و 
زا تعرس  هب  هاگ  فیعض و  جیردتب  همـضاه  يورین  دهدیم . ناشن  بآرپ  یکـشم  نوچ  ار  مکـش  دیازفایم و  مکـش  مجح  هب  مه  تیـسآ 

. دوشیم هریچ  الماک  دبک  رب  یهابت  دتفایم و  راک 
: زا دنترابع  اهورین  نیا  دشابیم ، یناریا  بط  يدنبمیسقت  رد  ناسنا  ندب  یتایح  مهم و  یلک و  يورین  راهچ  زا  یکی  همضاه  يورین 

92 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 
هبذاج  يورین  . 1

همضاه  يورین  . 2
هکسام  يورین  . 3

هعفاد  يورین  . 4
رگید يورین  نآ 3  لابندب  هنوگچ  دیآیم و  دوشیم  ندب  دراو  هک  ییاذغ  بآ و  رـس  رب  هچ  دش  هابت  همـضاه  يورین  هک  یماگنه  دیرگنب 

. دنیارگیم یهابت  هب  زین 
رامیب و طسوت  يریبدت  هکیتروصرد  هدرک و  فیعض  ار  اهنآ  مکمک  داسف  داجیا  اب  رگید  ياضعا  يایاوز  رد  ذوفن  اب  هدشان  مضه  ياذغ 
هک ینامز  ات  اذغ  عنم  ای  فیطل و  ياهاذغ  فرـصم  اذـغ و  لیلقت  دـناشکیم . تکاله  هب  ار  ندـب  ریزگان  دریذـپن ، ماجنا  یکـشزپ  متـسیس 

اهوراد بذج  يارب  هبذاج  يورین  تیادـه  نآ و  تیوقت  هعفاد و  يورین  هب  کمک  تسا . يرورـض  ددرگرب  يداع  لاح  هب  همـضاه  يورین 
اب هدش  قلخ  نارحب  عقاوم  يارب  ندب  رد  هک  یلک  هعفاد  يورین  درادیمزاب . تکاله  زا  ار  ندب  یقلت و  یناریا  بط  يوس  زا  یقطنم  یمادقا 

قیرط زا  نآ  تیوقت  ییاذـغ و  میژر  اهوراد و  اـب  لداـعتم  ریـسم  کـی  رد  زین  اـضعا  یلخاد  هعفاد  يورین  دوشیم و  لاـعف  کـشزپ  ریبادـت 
نابز يور  دوش و  مرن  هدـیبوک و  هک  دـنیوگ  کشخ  ياهوراد  هب   ) فوفـس اهیندـناشوج ،)  ) عوقن سوطع ، مومـش ، ییوراد ، ياـهمامح 
بقع هب  يویند  تایح  نمشد  عفد و  ار  يرامیب  جیردتب  دسریم و  رامیب  دایرف  هب  ریغ و  اهدامض و  مهارم و  لوطن و  ددرگ ،) هدیعلب  هتخیر 

. دوشیم هدنار 
دیدـج بط  رد  ءاقـستسا و  میدـق  بط  رد  كانرطخ  يرامیب  نیا  دراد  یتایح  تیمها  نامرد  يارب  نآ  درکلمع  هوحن  يراـمیب و  تخاـنش 

. دراد مان  يدبک  زوریس 

ءاقستسا

هراشا
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لاح رد  هراومه  درس  ياههباشون  بآ و  فرـصم  مغریلع  هک  تسا  يرامیب  نآ  قادصم  تسا . ندرک  بآ  بلط  ینعم  هب  ءاقـستسا  هملک 
رظن زا  دنزادگیم . هتشاذگ  ياهروک  رد  ار  دبک  ییوگ  هک  دوشیم  هریچ  رامیب  ناج  رب  نانچ  شطع  تسا و  یگنشت 

93 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 
هک یلاؤس  دنکیم . دشر  هدش و  دشابیم  دبک  ام  ثحب  رد  هک  یمادنا  لخاد  هب  ذوفن  زا  سپ  تسا و  جازمدرس  ءاقـستسا  هدام  یناریا  بط 

جازم درـس  يرامیب  نیا  هدام  دنکیم ، هلان  شطع  شزوس و  یغاد و  زا  رامیب  هکیلاحرد  ارچ  هک  تسا  نیا  دشابیم  حرطم  هلحرم  نیا  رد 
؟ تسا هدش  هدیمان 

سپ داجیا و  لالتخا  دبک  راک  رد  هک  تسا  یبوسر  يادوس  مغلب و  زا  یبیکرت  تسا و  درـس  اقـستسا  زورب  یلـصا  هدام  هک  تسا  نیا  خساپ 
رد یلو  تسا  درـس  يرامیب  یلـصا  هدام  بلغا  هچ  رگا  دـسریم . يدـبک  زوریـس  هب  جـیردتب  هینقلا  ءوس  جازملا و  ءوس  لحارم  زا  روبع  زا 

. دوشیم داح  مرگ و  جازم  هب  لدبم  فلتخم  لحارم  زا  رذگ  لوط 
ات دیامنیم  هدامآ  طالخا  میسقت  يزاسکاپ و  يارب  ار  هنیمز  دنکیم و  نیمأت  ار  ندب  ياهلولس  ءاضعا و  همه  ياذغ  هک  تسا  یمادنا  دبک 

. دنوش هدنار  یعفد  ياهمادنا  يوسب  تالوضف  مومس و  نآ  زا  سپ  ددرگ و  نیمأت  هنسرگ  لولس  اهدرایلیم  كاروخ 
نآ بقاعتم  دبک و  دوخ  رد  يدایز  هدشانمضه  داوم  هک  دوشیم  داجیا  ییاهناصقن  دبک  راک  رد  دش ، هریچ  نآ  رب  درس  هدام  هک  یماگنه 
هک یلاعتـشا  دوشیم ، لعتـشم  ماجنارـس  هدش و  رتمرگ  مرگ و  هتخوس و  اهنآ  زا  لصاح  داسف  دـننامیم و  ياج  رب  ندـب  رگید  ياهمادـنا 

هربمچ رد  يراتفرگ  دیدش و  یجازمدرـس  رثا  رد  لبق  اهتّدم  زا  يدبک  ياهلولـس  هک  ارچ  دنک  مرگ  دناوتیمن  ار  دـبک  رب  مکاح  يدرس 
دناوتیمن هدشانمضه  داوم  داسف  زا  لصاح  يامرگ  تلاح  نیا  رد  دـنوریمورف و  امغا  زا  یتلاح  هب  دـناهداتفا و  راک  زا  شخبيدرـس  هدام 

. تسا هدننکكاله  نیگآرهز و  امرگ  نیا  هک  ارچ  دروآ  لاحرس  ار  اهنآ 
اپوتسد هینقلا  ءوس  یگریچ  رد  هتـشذگ و  جالع  نودب  اهتیتاپه  ای  ناقری  لیبق  زا  ییاهيرامیب  ریـسم  زا  البق  ناجهمین  هدرم و  ياهلولس 

رد هک  یمغلب  ای  هدـش و  ییادوس  هک  یمغلب  يوادوس و  یمغلب و  هدام  روضح  دـنرادن . تاـیح  يریگرـس  زا  يارب  یناوت  ـالاح  تسا و  هدز 
رد دادسنا  دنوشیم . دساف  طالخا  ندش  روهلعش  لاعتشا و  زا  یشان  يامرگ  عفد  عنام  دبک  یلخاد  ياضف  رد  تسا  هتخوس  ادوس  اب  بیکرت 

ياهمادنا  دبک ، گرم  اب  تلاح  نیا  رد  ددنبیم . زیچ  همه  روبع  رب  ار  هار  يدبک  لخاد  ياههچوکسپهچوک 
94 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ببس هب  هدش و  يدج  بیسآ  راچد  دبک  همضاه  يورین  مادنا  زا  سپ  هناگراهچ  ياهورین  زین  اهنآ  رد  هدش و  مورحم  اذغ  بآ و  زا  رگید 
. دنیآیمرد ياپ  زا  یگنسرگ  یگنشت و 

؟ تسیچ ریبدت 

دوجو هینقلا  ءوس  هلحرم  زا  روبع  زا  سپ  نآ  ياهلولـس  دـبک و  تاجن  يارب  یهار  مینیبب  اـت  دـینک  هجوت  ءاقـستسا  عاونا  تخانـش  هب  ادـتبا 
يزاسزاب يارب  یهار  دیاب  دریذپیم و  تروص  ددعتم  ياهتمالع  شیامن  اب  جـیردت و  هب  يدـبک  ياهلولـس  مادـهنا  تسا  یهیدـب  دراد ؟
ياههتخای دـلوت  دـبک و  بارخ  هدرممین و  ياهلولـس  يزاسون  يزاسزاب و  ناکما  ناسنا  قلاخ  يایادـه  زا  یکی  تفای . يدـبک  ياهلولس 

. تسا ناوج 
درک و زاب  يزاسکاپ و  ار  مومـس  عفد  ياههار  دـیاب  دوشیم . رـسیم  هدومزآ  قفوم و  يوق و  رایـسب  ریبادـت  ذاـختا  هلیـسوب  اـهنت  ناـکما  نیا 

دبک رگا  دومن . يزاسکاپ  ثیبخ  ياهطلخ  دوجو  ثول  زا  ار  دـبک  رثؤم ، ياهشور  اهوراد و  اب  دروآ و  لاحرـس  ار  میمرت  لباق  ياـهلولس 
هدرم و ياههشال  ناجهمین و  ياهلولس  اب  ثیبخ  ياهلولس  دوش ، رتتخس  تفس و  دنکیم  مرن  هجنپ  تسد و  گرم  اب  هک  تلاح  نیا  رد 
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. دننکیم داجیا  ار  تخس  تفس و  لاروموت  هتسه  هطقن و  نیلوا  دندنویپیم و  مه  هب  هدشان  مضه  طالخا  تاحشرت و 
اهاذغ زا  هدشادج  ییادوس  داوم  نآ  أشنم  ادتبا  زا  هک  ییادوس  ياهطلخ  اب  نآ  زا  یـشان  تاحـشرت  رایـسب و  ترارح  اب  يوارفـص  ياهطلخ 

لالتخا رواجم  ياهمادنا  دبک و  نیب  یترارح  لدابت  رد  یمغلب  ياهربا  تروصب  هدش و  لیدبت  راخب  هب  ای  ترارح  رثا  رد  هک  یمغلب  هدوب و 
دوجوب ياهتخوس  يادوس  هدش و  بیکرت  مهاب  همه  تسا  هدرک  بوسر  شمرج  هدش و  راخب  شتبوطر  ترارح  رثا  رد  ای  دـنکیم و  داجیا 

هتفر الاب  دبک  يامرگ  دوش  رتشیب  دوخ  تیمکاح  رد  ارفص  رگا  دننکیم . گنت  ییاذغ  طالخا  ملاس و  ياهلولس  رب  ار  هصرع  هک  دروآیم 
یلو دوشیم  هدعم  دراو  بآ  دعلبیم . ار  خی  درـس و  بآ  امرگ  تدـش  زا  دـنکیم و  بلط  بآ  رامیب  داد . دـهاوخ  رازآ  ار  رامیب  شطع  و 

رگا دنک . روبع  دناریم  رگید  ياهمادنا  يوسب  ار  بآ  نآ  هطساوهب  دبک  هک  ییاههاگولگ  زا  دناوتیم  رتمک 
95 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

دادـسنارپ گنت و  هتـسب  طیحم  نآ  رد  دـنیازفایم و  دـبک  ياهدـنوآ  يراجم و  ياهدادـسنا  رب  نآ  ياـهبوسر  دوش  هریچ  ارفـص  رب  ادوس 
تلاـح نیرتدـب  نیا  ددرگیم . ساـسحا  تسوـپ  يور  زا  تسد  سمل  اـب  هک  ددرگیم  تخـس  تفـس و  جـیردت  هب  دـبک  مکاـح و  يدرس 

، تسا هدنکآ  یناطرـس  ياهلولـس  زا  رامـشیب  ياهعومجم  زا  دبک  زا  یـشخب  ندش  تخـس  تفـس و  دیآیم . باسح  هب  دـبک  رب  روآيور 
هک دننکیم  دیلوت  امرگ  ناکامک  دـناهدشن  تخـس  زونه  هک  دـبک  رگید  ياهـشخب  تسین ، ترارح  دـیلوت  هب  رداق  رگید  هک  درـس  ردـقنآ 

یتخس هب  هدش و  درـس  جیردت  هب  زین  اهشخب  نیا  اما  دوشیم  الاب  هب  دوعـص  عنام  هک  دنوشیم  راتفرگ  دننام  ربا  يرتچ  رد  امرگ  نیا  متفگ 
تفس دبک  دننامب ، هنشت  هنسرگ و  ندب  ياهمادنا  دوشیم  ثعاب  دنیارف  نیا  دننکیم . میکحت  ار  گنچرخ  ياپوتسد  دنسریم و  یتفس  و 
روبع يارب  مه  یهار  رگا  دوشیم . ردـک  هدـیرپ و  رامیب  گنر  دوشیم . ناسرنوخ  ياهدـنوآ  يوس  هب  ییاذـغ  داوم  روبع  عنام  تخـس  و 

دـشاب مه  رگا  درادن  دوجو  هنـسرگ  ياهمادنا  هب  روبع  يارب  یملاس  ياذغ  بآ و  هدشمضه و  ياهطلخ  دشاب  ندب  رگید  ياهمادنا  هب  اذغ 
هکیلاحرد دـنکیم  هدرمژپ  رغال و  ار  رامیب  ياهتفاب  جوسن و  یگنـشت  تسا ، نیگآرهز  يدایز  دودـح  ات  صقاـن و  مضه  اـب  دودـحم و 

هتفرگ رارق  رامیب  مکش  ياج  هب  بآرپ  یکشم  ییوگ  هک  دوشیم  هدیـشک  نانچنآ  جیردتب  مکـش  تسوپ  هدش و  عمج  مکـش  رد  تاعیام 
رتدایز مکـش  هدـعم و  نورد  رد  عیام  رتمک و  خـفن  رگا  دـنکیم . رتگرزب  گرزب و  ار  مکـش  بآ  اب  هارمه  زاـسزاگ  خاـفن و  داوم  تسا .

زا یـشان  داب  بآ و  هک  روکذـم  داوم  دـسریم . شوگب  بآ  تکرح  يادـص  نآ  نداد  تکرح  اب  هک  دـنامیم  رپ  کـشم  هب  مکـش  دـشاب 
فعاضم ياهراشف  تحت  جیردت  هب  دننکیم و  سبح  هنیس  رد  ار  رامیب  سفن  هدرک و  دراو  راشف  مگارفاید  هدرپ  هب  دشابیم  ثیبخ  طالخا 

گرزب مروتم و  یلسانت  تلآ  زین  دشاب و  رکذم  رامیب  هچنانچ  اههضیب  دنوشیم ، هدنار  اپ  قاس  هب  سپـس  اپ و  نار  دننام  رگید  ياهمادنا  هب 
هب  زغم  بلق و  رب  راشف  رثا  رد  جیردتب  گرم  ریژآ  دراذگیمن و  بیصنیب  زین  ار  همجمج  هیر و  هنیس ، هسفق  لصاح  راشف  دنوشیم .

96 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 
راد دیدش  فعـض  ینوخمک و  رثا  رد  تسا و  داب  بآ و  زا  رپ  شمکـش  هکیلاحرد  دـیدش  شطع  یگنـشت و  اب  رامیب  دـیآیمرد و  ادـص 

. دیوگیم عادو  ار  یناف 
تـالاح رد  بآ  تبوطر و  رگا  درک . كرد  اهاقـستسا  عاونا  دروـم  رد  ار  یناریا  بط  يدنبمیـسقت  ناوـتیم  دـش  رکذ  هک  یتاحیـضوت  زا 
تاعیام بآ و  زا  رتنوزفا  دبک  میخو  لاوحا  رب  زاگ  داب و  رگا  و  دنمانیم . یقذ  ار  ءاقـستسا  دشاب  دایز  نآ  عاضوا  تماخو  دـبک و  نارحب 

رسیم و يدوبهب  ناکما  دشاب  بآ  زا  رتشیب  داب  ینوزف  هچره  دنیوگ . یلبط  ياقـستسا  نآ  هب  دیآیمرد و  لبط  تروصب  مکـش  دشاب  یطلخ 
. دوب دهاوخ  رتتحار 

. تسا یمحل  ياقستسا  یموس  تسیچ ؟ یموس  ياقستسا 
ار مضهمین  طالخا  یبسن  روطب  هک  دوب  دـهاوخ  رداق  دوخ  عاضوا  تماـخو  مغریلع  دـبک  هک  دریگیم  تروص  یناـمز  یمحل  ياقـستسا 
دزاس و ایهم  رگید  ياهمادنا  يارب  اذغ  بآ و  يرادقم  یبسن  روطب  دـناوتب  نآ  لصاح  زا  دـنک و  رـشتنم  ندـب  ياهمادـنا  همه  رد  جـیردتب 
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گنردب درز  هب  لیام  دیفـس  گنر  هب  ندب  نامادنا  دیلوت و  زاگ  مرو و  ندـب  ياهتفاب  رد  مضهمین  داوم  دوجو  دربب . هرهب  نآ  زا  زین  دوخ 
. دروخیم مشچ  هب  نآ  رد  رتمک  نوخ  نایرج  هک  دنامیم 

ره 3 نایم  كرتشم  ياهتمالع  مرامـشرب  ار  یمحل  یلبط و  یقذ ، ياهاقـستسا  زا  کیره  زا  يرتشیب  ياـههناشن  تاـمالع و  هکنآ  زا  لـبق 
: منکیم رکذ  ار  ءاقستسا  عون 

اب نوخ  دنکیم و  مرو  اهاپ  دوشیم ، هداد  ناشن  ناوتان  هتـسخ و  رامیب  تسین و  دنیاشوخ  هک  تشز  گنردب و  تسا  یتلاح  تروص  گنر 
يداع ریغ  الماک  یگدرکداب  اب  هارمه  روطنیمه  زین  اـهتسد  تشپ  گـنر  دراد و  یگنردـب  ناـجیه و  اـب  مأوت  مروت  اـپ  قورع  رد  شدرگ 

ياهورین دوشیم و  هتـسخ  دوز  رامیب  دوشیم . نایامن  سفن  رد  یگنت  یهاگزاره  تسین و  لماک  سفن  تسا و  مک  اذغ  هب  ياهتـشا  تسا ،
. دهدیم تسد  زا  ار  دوخ 

رتدب یخلت  زا  نآ  یگزمدب  دشابن  خلت  رگا  خلت و  ناهد  هزم  دسریم . نکمم  لقا  دح  هب  دوشیم و  مک  رایسب  ییاقـستسا  نارامیب  ياهتـشا 
یگنردرز  ردقنآ  تسا . نوخ  ّتلق  نآ  تلع  دباییم و  رتشیب  ترودک  نآ  هب  نآ  هک  ياهریت  درز  تسا  هریت  راردا  گنر  تسا .

97 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 
ياهمادنا ای  دبک و  دایز  ترارح  زا  دبک  رب  مکاح  ییاقـستسا  هدام  هک  دـنک  روصت  بیبط  دـیاش  دوشیم و  زمرق  هک  دوشیم  دـیدش  راردا 

يرامیب ترارح  يانعمهب  دنامیم  نوخ  هب  هک  ار  راردا  گنر  يزمرق  نیا  دیابن  بیبط  هک  دیامرفیم  سیئرلا  خیـش  تسا . هیلک  دـننام  رگید 
دنکیم روصت  درس  ار  ءاقـستسا  هدام  هک  تلع  نآ  هب  سیئرلا  خیـش  ریقح ، رظنهب  تسا . ترارح  زا  ءاقـستسا  سپ  دیوگب  دنادب و  ءاقـستسا 

هداـم هچ  رگا  لاـحرههب  هک  هدرکن  هجوـت  هلئـسم  نیا  هب  همحرلا  هیلع  خیـش  هک  تـسا  نـهذ  زا  رود  دـنادیمن . ترارح  زا  ار  راردا  يزمرق 
یقذ ياقستسا  رد  دروم  نیا  لقا  دح  دزاسیم ، مکاح  دبک  رب  ار  امرگ  دروآیم ، رابب  هک  ياهدیچیپ  دنیارف  رد  اما  تسا  يدرس  زا  ءاقستسا 
بلط اهنت  هن  راـمیب  دـنکیم و  شطع  یغاد و  ساـسحا  هراومه  راـمیب  هک  تسا  هنوگچ  سپ  تسا  نیا  زا  ریغ  رگا  تسا ، سوسحم  رایـسب 
یمرگ زا  دناوتیم  راردا  گنر  یخرـس  نیاربانب  تسا . دبک  يامرگ  زا  خی  بآ  بلط  هکلب  دربیمن  ندروخ  بآ  زا  ياهرهب  دنکیم و  بآ 

. تسا هدش  رثأتم  نآ  زا  راردا  گنر  یخرس  هک  دشاب  نایم  رد  يرگید  هلئسم  هکنآ  رگم  رگید ! ياج  هن  اههیلک و  زا  هن  دشاب  دبک 
هک ینامز  ات  یلو  تسا  یمتح  رامیب  گرم  دوشیم و  تخـس  درـس و  هک  تسا  یهیدـب  دـسریم  دوخ  یگدـنز  ياهتنا  هب  دـبک  یتقو  هتبلا 
هک هدـش  ناجیب  درـس و  دـبک  الا  دـنکیم و  تمواقم  يرامیب  لباقم  رد  زونه  دـبک  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  دـنکیم  شطع  ساسحا  راـمیب 
نآ زا  هک  دوخ  لصا  هب  دوشیم و  درـس  ندب  همه  نآ  لابندب  هدش و  درـس  هدرک و  هبلغ  نآ  رب  كاخ  رـصنع  هکلب  دـهاوخیمن  بآ  رگید 

یعیبط تلاح  زا  دـش و  هریچ  ندـب  زا  يوضع  رب  هک  ینامز  مغلب  ای  يدرـس  هک  دومن  هجوت  دـیاب  ددرگیم . زاـب  كاـخ  ینعی  هدـش  تقلخ 
هب رتشیب  راخب  نیا  ددرگیم و  لیدـبت  راخب  هب  امرگ ، داجیا  وضع و  یتایح  تالاعفنا  لعف و  رثا  رد  لاحرههب  تفاـین  عفد  هار  دـش و  جراـخ 

دننام دریگیم و  تروص  بآ  هب  راخب  لیدبت  دنیارف  نامه  اجنآ  رد  دوشیم و  ربا  دننام  هدش و  هدنار  وضع  یجراخ  هتسوپ  حطـس و  يوس 
رارکت هکنآ  لیلدب  نایرج  نیا  دوشیم و  راخب  تسا  هتسب  عفد  هار  نوچ  مه  زاب  درابیم و  نآ  یلخاد  ياهتمسق  وضع و  رب  هرابود  ناراب 

نامه  دننام  دوشیم ،
98 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

رد دینیبب  دیامنیم . مکاح  وضع  رب  ار  امرگ  دنکیم و  داجیا  ياهناخلگ  يامرگ  دـهدیم و  خر  يزغم  روموت  هب  التبم  نارامیب  رد  هک  تسا 
زا ار  نت  هک  دنکیم  قیوشت  ار  امرس  زا  ناوتان  ناسنا  ره  یتح  هک  دنکیم  داجیا  بوطرم  غاد و  ياوه  هنوگچ  ناراب  شراب  ییاوتسا  قطانم 

لیلد هب  نابیبط  رثکا  دوشیم و  داجیا  یمغلب  ياهدادـسنا  همه  رد  تلاح  نیمه  دـنک . مامح  مرگ  ناراب  ياههرطق  ریز  دـنک و  یلاخ  ساـبل 
حیحـص ریقح  رظنب  راک  نیا  هک  دـندرکیم  يراددوخ  جازمدرـس  ياهوراد  زیوجت  زا  دنتـسنادیم  يدرـس  زا  ار  يرامیب  یلـصا  هدام  هکنیا 

هکنیا زج  تسین  ياهراچ  العف  تسا و  هدرک  مکاـح  طوبرم  وضع  رب  ار  مرگ  جازم  هرخـالاب  بوطرم  هدـشسبح و  ياـمرگ  هک  ارچ  تسین 
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هاگ دـیاب  یتبـسانم  هب  هتبلا  میناشکب . يدرـس  دـیربت و  هب  ار  نت  هدـش ، هدیـشک  یمرگ  هب  راـمیب  دـبلاک  نت و  رـسارس  رگا  اـی  راـمیب و  وضع 
هب یمرگ و  یتبـسانم  هب  سپ  دوش . هدعم  رد  اذغ  مضه  عنام  ءاقـستسا  درـس  هدام  هک  تسا  ینامز  نآ  میهدب و  رامیب  هب  مه  مرگ  ياهوراد 

يدرـس دزوسیم  شطع  زا  رامیب  هدـش و  غاد  دـبک  یتقو  اـما  دوش . هتفرگ  رظن  رد  دـیاب  یئاذـغ  یئوراد و  تازیوجت  رد  يدرـس  یتبـسانم 
تلاح رد  دیاب  هدزاقـستسا  وضع  رب  دیربت  یـشخبيدرس و  هک  تسا  نآ  تلاح  نیا  رد  فالتخا  هجو  اهنت  تسا ، ریذـپانبانتجا  ندیـشخب 

يزیرغ و ترارح  همـضاه و  يورین  هدننک  دـنک  ای  ضباق و  درـس  ياهاذـغ  اهوراد و  هکنآ  هن  دـشاب  ناور  لایـس و  یبیکرت  رد  يروانش و 
دیدج ناکشزپ  رثکا  یتنس و  ناکشزپ  لقا  هتبلا  میدق  ناکشزپ  یخرب  تازیوجت  رد  کلهم  تاهابتشا  نیا  هک  میهدب  رامیب  هب  هدننکریدخت 

. تشاد دهاوخن  رامیب  گرم  زج  ياهجیتن  دوشیم و  ماجنا  ارارک 
: دیامرفیم رگید  ياج  رد  همحرلا  هیلع  خیش 

سپس دشاب و  هدوب  مکاح  نانآ  رب  طرفم  یکشخ  يرغال و  دنشاب و  کشخ  جازم  ياراد  هک  دهدیم  خر  یناسک  رد  ءاقستسا  عون  نیرتدب 
هدوب کشخ  جازم  ياراد  لبق  زا  رامیب  هک  تسا  نآ  ءاقـستسا  نیرتجنرغب  هک  هلئـسم  نیا  هک  منکیم  ضرع  نم  دـنوشیم  ءاقـستسا  راچد 

یکشخ جازم  نابحاص  هک  ماهدید  نوگانوگ  تایبرجت  رد  هک  ارچ  تسین  حیحـص  دراوم  همه  رد  ددرگب ، زین  ءاقـستسا  راچد  الاح  دشاب و 
ندرک  تداع  لیلدب  هک 
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اب هک  دـنهدیم  تصرف  بیبط  هب  دـنوشیم و  رهاظ  تردـقرپ  زین  ءاقـستسا  لباقم  رد  دـناهدمآ  راب  مکحم  مواقم و  رایـسب  یبآمک  هب  ندـب 

هدوب کشخ  جازم  ياراد  هک  تسا  قداص  يدارفا  رد  اهنت  همحرلا  هیلع  خیـش  شیامرف  نیا  نیاربانب  دنـسرب . شداد  هب  بسانم  ياـهنامرد 
داجیا ندـب  فعـض  هجیتنرد  کشخ و  جازم  ءوس  رثا  رد  ندـب  يرغال  یبآمک و  یکـشخ و  هبلغ  نیا  دنتـسین و  مواقم  مکحم و  اما  دنـشاب 
تعرـس هب  ار  رامیب  فعـض  اب  مأوت  تسوبی  ضبق و  تلاح  هدش و  نوخمک  فیعـض و  تعرـس  هب  دارفا  نیا  هک  تسا  یهیدب  دـشاب . هدـش 

هب یکمک  دناوتب  زین  تاشیامرف  نآ  دقن  دیاش  هک  دناهدومرف  یتاراهظا  زین  رگید  یئاج  رد  اهیناریا  ام  زیزع  خیش  دشکیم . هدرک و  ناوتان 
هک تسا  تسرد  منکیم  ضرع  نم  دشاب . هتشاد  یتارطخ  دناوتیم  نارامیب  نیا  يارب  لاهسا  دنیامرفیم : دننک . ییاقستسا  نارامیب  نامرد 
دب ياهبآ  طالخا و  عفد  يارب  اـههدور  زا  رتنئمطم  رتيوق و  یهار  اـیآ  اـما  دـشاب ، هتـشاد  رب  رد  راـمیب  يارب  یتارطخ  دـناوتیم  لاهـسا 

. دومن جراخ  اههیلک  زا  راردا  عفد  الثم  قیرط  زا  ار  اهیگدولآ  همه  هک  دوشیمن  تسه ؟ ثیبخ  رهوگ و 
ینیبیم دنروخیم و  يوق  روآراردا  یئایمیش  ياهوراد  ناکشزپ  یخرب  زیوجت  اب  یقذ  ياقـستسا  رد  هدعم  تیـسآ  هب  نایالتبم  زا  يرایـسب 

نیا اما  دشکیم  سفن  رتهب  رامیب  دوشیم و  یهت  بآ  زا  مکش  دوریم . يدوبهب  هب  ور  رامیب  ارهاظ  هدش و  هیلخت  مکش  بآ  تعرـس  هب  هک 
تحت هکنآ  لیلدب  رابنیا  اههیلک  هدش و  عمج  مکـش  رد  بآ  هرابود  دماجنایب . رتتخـس  ینارحب  هب  هک  دـیئاپ  دـهاوخن  يرید  یلاحـشوخ 
رامیب تالکشم  رب  یلکشم  دنوشیم و  ناوتان  تسا  هدش  هدیشک  راک  اهنآ  زا  یتخس  هب  يوق  روآراردا  یئایمیش  ياهصرق  اهوراد و  راشف 

. دوشیم هدوزفا 
ریاـس دـبک و  ثیبخ  تاـعیام  هدننکهیفـصت  ياهورادـشون  دـبک و  هدـننکمرن  ياـهوراد  ناـمزمه  هک  تسا  نیا  تلاـح  نیا  رد  هار  نیرتهب 

اههیلک و قیرط  زا  مه  ار  رهوگدب  طالخا  مومـس و  میخدب و  ياهلولـس  زا  يدایز  ریداقم  هدش و  راکب  تسد  دبک  ناطرـس  دض  ياهوراد 
ناشیا يارب  ام  هحتاف  هیده و  نیرتهب  میرذگب و  همحرلا  هیلع  خیش  تایرظن  دقن  زا  دننک . جراخ  دبک  زا  رامیب  هب  نداد  لاهـسا  قیرط  زا  مه 

لوق  هک  دشاب  نیا 
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اب لمع  رد  اما  مینک  رازگرب  تمظع  هوکـش و  اب  ار  ناـشیا  تاـفو  هرازه  هکنیا  هن  مینک  هداـیپ  لـمع  هنحـص  رد  ار  ناـشیا  تاـیرظن  میهدـب 
. مینک تفلاخم  یناریا  بط  تفرشیپ 
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بارخ ار  شیپ  ياههرازه  اههدـس و  زا  هدـنام  یبط  مولع  ياهتخاسریز  ياـهتشخ  زگره  اـم  هک  تسا  نیا  اـم  راـک  رد  هتکن  نیرتزراـب 
یّتح دننک ؟ هچ  ام  زا  دعب  ات  میتشارفا  رتهدنلاب  رتالاب و  الاب و  ار  بط  يانب  نامتخاس و  میدوزفا و  یتشخ  یلبق  ياهتشخ  رب  هکلب  میدرکن ،

، دوشیم جالع  دراد و  نامرد  میئوگیم  نونکا  تسا  هدوب  لکـشم  رایـسب  نآ  نامرد  هتـشادن و  نامرد  خیـش  نامز  رد  يدبک  زوریـس  رگا 
نارامیب لیلد  نیمهب  تسا . نامرد  هوحن  نامرد و  ناکما  زا  کـیمداکآ  ناکـشزپ  روطنیمه  مدرم و  عـالطا  مدـع  اـم  لکـشم  نیرتشیب  یلو 

رگید هک  ینامز  دـننکیم ، هعجارم  یهایگ  ياهمتـسیس  هب  رتمیخو  یعاضوا  اب  یبرغ ، بط  طلغ  ياهنامرد  ینادرگرـس و  یتدـم  زا  سپ 
. دوشیم تام  شیک و  گنرمک و  دنتشاد  نامرد  تحت  ار  رامیب  هک  یناسک  یملع  ياههرهچ  دننیبیم و  یمدق  دنچ  رد  ار  گرم  هیاس 
عون ره  تساههدور . یلبنت  روطنیمه  شراوگ و  هاگتـسد  ضبق  دـیدش و  تسوبی  ءاقـستسا )  ) يدـبک ياهزوریـس  هب  نایالتبم  رگید  مئـالع 
نیا رگم  تسا ، بجاو  مزال و  لاهـسا  داجیا  هکلب  دـشابیم  دودرم  يدـبک  زوریـس  ناراـمیب  رد  لاهـسا  داـجیا  ندوب  رـضم  رب  ینتبم  هیرظن 

يدایز تیمها  زا  ثیبخ  داوم  نیا  جورخ  نیارباـنب  تسا  هدـنهدرازآ  ثیبخ و  رایـسب  يدـبک  ياهزوریـس  زا  هلـصاح  داـب  بآ و  هک  تسین 
متـسیس اـب  میناوتب  رگا  منکیم  ضرع  نم  اـّما  تسین  لوپمآ  اـب  تاـعیام  ندیـشک  زج  ياهراـچ  دراوم  یـضعب  رد  هچرگ  تسا . رادروـخرب 

جراخ هدـش و  اههدور  دراو  یعیبط  قیرط  زا  مکـش  رد  هدـنام  تاعیام  یفاـضا و  داوم  هک  مینک  يراـک  راـمیب  یلعف  جازم  میظنت  حـیحص و 
. دباییم شیازفا  رایسب  يدبک ) زوریس   ) ءاقستسا يدوبهب  هب  دیما  ددرگ 

دیاـب دـشاب  زیچاـن  مک و  رگا  یتح  يوحن  ره  هب  نوگاـنوگ  ياـههار  زا  هک  تسا  نیا  دریگ  رارق  هجوت  دروم  دـیاب  هک  زین  يرگید  ياـههار 
جراخ  تسوپ  زا  قیرعت  قیرط  زا  مومس  زا  يزیچان  رادقم  رگا  یتح  مینک . هدنکارپ  دبک  فارطا  زا  ار  اهزاگ  مومس و 
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جورخ هار  فرـصمیب  ياهبآ  طالخا و  هک  یماگنه  تسا ، رتهب  میهدـن  ماجنا  رامیب  يزاسکاپ  يارب  یمادـقا  چـیه  هکنیا  هب  تبـسن  دوش 

رپ ار  اهنآ  دنزیریم  اههضیب  هب  یتقو  دنکیم ، مرو  اهاپ  دنزیرب  رگا  اپ  ياهتفاب  هب  دنوشیم ، ریزارـس  دشاب  ياهنزور  هک  اجره  هب  دـنباین 
. دننکیم بآ  زا 

. دوشیم جراخ  هبانوخ  یمک  رادـقم  اب  هارمه  بآ  هک  مینیبیم  ار  مکـش  اـهولهپ و  یتح  مینک  خاروس  ار  اـجره  ناراـمیب  نیا  زا  یخرب  رد 
ياهشور یهایگ و  ياهوراد  فرـصم  رثا  نیلوا  دـنرتكانرطخ . دنـشاب  يرتثیبخ  هدام  ياراد  ردـق  ره  نادرگرـس  طالخا  اهبآ و  نیا 

يدوس راـمیب  يارب  ندروخ  بآ  دـننادیم  هک  ناکـشزپ  زا  یخرب  دـشابیم . طـالخا  نیا  عفد  يارب  اهریـسم  لیهـست  یناریا  بط  ياهیذـغت 
بابک دننام  تفس  ياذغ  هک  دننکیم  هیصوت  ضیرم  هب  دنزرویم و  طارفا  هطبار  نیا  رد  یلو  دننکیم  عنم  بآ  فرصم  زا  ار  رامیب  درادن 

ضارتعا ام  هب  هسـسؤم  نارامیب  زا  یخرب  دروم  نیا  رد  دنکآ . تفـس  داوم  اب  دیاب  ار  بآ  زا  رپ  ندب  هک  هیجوت  نیا  اب  دـنروخب ، نآ  لاثما  و 
؟ دیئامنیم پوس  ندروخ  هب  هیصوت  ارچ  دیهدیم و  ضیرم  هب  یکبآ  داوم  هدناشوج و  ردقنیا  ارچ  هتفگ  يرگید  رتکد  هک  دندرکیم 

اب ار  یفاضا  تاعیام  جورخ  هار  رگید  فرط  زا  هک  تسیلاح  رد  میهدیم  راـمیب  هب  تاـعیام  هدـناشوج و  اـم  رگا  منکیم  ضرع  باوج  رد 
هدـش و عقاو  ام  هجوت  دروم  دنتـسه  اهدادـسنا  هدـنیاشگ  هکنآ  لیلد  هب  تاعیام  اـهوراد و  نیا  مییاـشگیم . بساـنم  تاّردـم  تالهـسم و 

دناوتیمن مه  ار  هداس  ياذـغ  هدـش  زوریـس  راچد  هک  يرامیب  تسین ، تفـس  ياذـغ  زیوجت  اب  هسیاقم  لباق  راـک  نیا  مینکیم . ناـشزیوجت 
شطع تروـص  رد  ماهدرک  هیـصوت  ناراـمیب  هب  نم  دـنک . مضه  ار  باـبک  تفـس و  ياهاذـغ  تسناوـت  دـهاوخ  هنوـگچ  سپ  دـنک  مـضه 

ّدـض هدناشوج  ياهوراد  هک  یطیارـش  رد  مهنآ  ریغال  دنتـسه و  رانا  بآ  ینـساک و  قرع  نایداب و  قرع  فرـصم  هب  زاجم  اهنت  اسرفتقاط 
رد دشاب ، ندش  زاب  لاح  رد  فیثک  طالخا  تاعیام و  جورخ  ياهرادگ  دوشیم و  فرصم  يدبک  زوریس 

102 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 
اءاشنا يدبک  زوریس  جالع  شخب  رد  ار  ینامرد  هسورپ  نیا  دباییم . شهاک  تدش  هب  یفاضا  ياهبآ  یهاتوک  تدم  فرظ  تروص  نیا 

. داد مهاوخ  حیضوت  ... 
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رامیب هک  دناهدروآ  ریقح  نیا  دزن  ینامز  ار  زوریس  هب  التبم  يرامیب  هک  هداتفا  قافتا  هاگ  تساقستسا  عون  نیرتدب  نم  رظن  زا  یقذ  ياقستسا 
. دنک لیدبت  یلبط  ياقـستسا  هب  ار  یقذ  ياقـستسا  هتـسناوت  اهنت  ینامرد  ياهشالت  راچان  تسا  هدـنارذگیم  ار  دوخ  رمع  ینایاپ  ياهزور 
ندب و دیدش  شراخ  اب  هارمه  یقذ  ياقستسا  رگا  تسا . هدوب  وربور  داب  زاگ و  زا  رپ  یمکش  اب  هشیمه  اما  هدنام  هدنز  رامیب  تلاح  نیا  رد 

تحت ات  دـنراد  یناریا  بط  هاگنامرد  کی  رد  ندـش  يرتسب  هب  زاـین  ناراـمیب  نیا  دوب . دـهاوخ  لکـشم  رایـسب  ناـمرد  دـشاب  ینیب  شزوس 
ماجنا هناخ  رد  ار  هدـیچیپ  ياههخـسن  دوخ  دـنناوتیمن  رامیب  نایفارطا  کـمک  اـب  یتح  یطیارـش  نینچ  رد  دـنریگ . رارق  هژیو  ياـهتبقارم 

. دنکیم بلط  ار  کشزپ  میقتسم  تیریدم  تراظن و  اهنت  هک  تسا  مزال  نامرد  هلحرم  نیا  رد  يدایز  ياهيراکهزیر  دنهد ،
مهاوـخ ءاـش ا ...  نا  کـیره  ناـمرد  هوـحن  هب  سپـس  مرامـشیمرب ، تـصرف  نـیا  رد  ار  يدـبک  ياهاقـستسا  زا  کـیره  هژیو  ياـهیناشن 

. تخادرپ

« یگیخ  » یقذ ياقستسا  ياهیناشن 

هدینـش رگید  يوس  هب  ییوـس  زا  بآ  تکرح  يادـص  دـیهدب ، ناـکت  رگا  ار  مکـش  دـهدیم ، دـیدش  ینیگنـس  ساـسحا  هدـمآرب و  مکش 
لماک تسا و  گنت  رامیب  سفن  دـهدیم . ار  تسا  بآ  زا  رپ  هک  یگیخ  رب  راشف  ساسحا  نامه  رامیب  مکـش  يور  تسد  اب  راشف  دوشیم ،

. تسا تسس  يدودح  ات  دنزیم و  یپایپ  کچوک و  رامیب  ضبن  دیآیمنرب .
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« یتشوگ  » یمحل ياقستسا  ياهیناشن 

رگا ار  ندب  ياهاج  رثکا  تسا . هدیباوخن  وا  ياپ  ات  رـس  مرو  زونه  هدرم و  هزات  هک  یـسک  مسج  دننام  دراد ، سامآ  تلاح  رامیب  ندب  مامت 
. تسین یلبط  یقذ و  ياقستسا  دننام  نآ  یگدرکداب  مرو و  دوریم . ورف  نآ  رد  یهد  راشف  تشگنا  اب 

جوسن مامت  اهدنوآ و  رد  اذغ  مضه  اقـستسا  عون  نیا  رد  دراد . يدیپس  هب  شیارگ  عوفدم  گنر  دنکیم و  راک  دـب  نارامیب  نیا  رد  هدـعم 
هدرم دننام  شتـشوگ  تسوپ و  یلو  دنکیم  تکرح  هک  تسا  ياهدرم  ییوگ  يرگنب  هک  يرامیب  نیا  بحاص  هب  تسا . هابت  صقان و  ندب 

. تسا مضه  موس  هلحرم  رد  داسف  ءاقـستسا  عون  نیا  رد  مضه  یهابت  دـنزیم . مرن  نهپ و  یتشوگ  ياقـستسا  رامیب  ضبن  تسا ، هدـیپس  اما 
لبق ررکم  ياهیمـضهان  زا  هک  هدولآ  فیثک و  مغلب  اب  هارمه  لاک  هتخپان و  موس  هلحرم  رد  دوب و  صقان  لـبق  هلحرم  ود  رد  ییاذـغ  هداـم 

مومسم رهوگدب و  ياهنوخ  نیا  تسا . رهوگ  دب  رایسب  نآ  زا  لصاح  نوخ  تسا  ملـسم  هک  هدش  یناطرـس  هدام  داجیا  ثعاب  هدش ، دساف 
. دهدیم خر  تسا  یقاب  دوخ  توق  هب  اذغ  هدنشک  هبذاج و  يورین  اما  هدوب  فیعض  همضاه  يورین  هس  هکنآ  رطاخب 

یلبط ياقستسا  ياهیناشن 

هک تسا  تسوپ  ییوگ  هک  دشابیم  نانچنآ  نارامیب  نیا  مکش  رد  يدیشک  ساسحا  دراد . ندمآ  نوریب  هب  شیارگ  هتسجرب و  رامیب  فان 
زا الاب و  تمـس  هب  هدعم  زا  داب  هچره  دهدیم  لبط  يادص  مکـش  رب  تسد  ندـیبوک  تسا و  هدـش  مکحم  هدیـشک و  لبط  يور  تدـش  هب 

ضبن دـنکیم . رتتحار  ار  رامیب  تسا و  دایز  نارامیب  نیا  رد  غورآ  دـهدیم . رامیب  هب  یتحار  ساـسحا  دوش ، عفد  نیئاـپ  تمـس  هب  هدور 
ندــب رد  تـشگنا  تـسین و  یلبط  ياقــستسا  رد  اـهاپ  یگتخیگنارب  ناـجیه و  دــنزیم . ییاقــستسا  ناراـمیب  ریاـس  ضبن  زا  رتزارد  ناـنآ 
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. دوریمنورف
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هب داد  مهاوخ  حیـضوت  ار  يرامیب  نیا  جالع  هک  دعب  روطـس  رد  دوش . لفاغ  هدعم  تالاح  زا  دـیابن  زگره  کشزپ  ءاقـستسا  عون  هس  ره  رد 
یگیخ ای  یقذ  ياقـستسا  هب  هجوت  باـتک  نیا  رد  اـم  ثحب  دروم  ثحبم  تخادرپ . مهاوخ  ءاـش ا ...  نا  هدـعم  تـالاح  هب  هّجوت  یگنوگچ 
یتروص رد  اما  دراد ، یساسا  شقن  هچرگ  یمحل  ياقـستسا  یلبط و  ياقـستسا  رد  دراد . يدبک  زوریـس  داجیا  اب  میقتـسم  طابترا  هک  تسا 

نیمه ثحب  لماش  هک  دوشیم  زوریـس  سپـس  هینقلا و  ءوس  ثحبم  دراو  هاـگنآ  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یقذ  ياقـستسا  هب  لیدـبت  ناـکما  هک 
. تسا باتک 

دبک ناطرس  زورب  زا  يریگشیپ  تشادهب و 

زا يرایـسب  هک  تسا  دبک  نتـشاد  هاگن  ملاس  هب  طوبرم  تاعوضوم  نیرتمهم  زا  يریگـشیپ  ياههار  دـبک و  ناطرـس  هب  التبا  للع  يریگدای 
هراشا دبک  تشادهب  لئاسم  ّمها  هب  راتفگ  نیا  رد  هک  تسا  هدش  ناوارف  دیکأت  دروم  نیا  رد  یناریا  یمالسا و  بط  رد  دنلفاغ . نآ  زا  مدرم 

: منکیم
رارق ندـب  ياج  نیرتمرگ  رد  دـبک  تسا . ناتـسبات  لصف  رد  صوصخهب  لوادـتم  رایـسب  تاداع  زا  یکی  خـی  بآ  درـس و  بآ  ندیـشون  - 

اب ناهگان  دراد  هیکت  هدعم  رب  هراومه  هک  دبک  رّعقم  شخب  دـنکیم . نیمأت  زین  ار  رگید  ياهمادـنا  يامرگ  هک  تسا  يوضع  دوخ  هتفرگ و 
ثیداحا رد  دزاس . دراو  دبک  هب  يدج  بیسآ  دناوتیم  لمع  نیا  رارکت  تسا  یهیدب  ملسم و  دوشیم ، هجاوم  خی  بآ  هجرد  رفص  موجه 

للع زا  یکی  دیاش  دـشاب . خـی  یندیـشون  هکنیا  هب  دـسر  هچ  ات  تسا  هدـش  هدرمـش  هورکم  زین  یلومعم  بآ  هرابکی  ندروخ  یمالـسا  بط 
ندیـشون هب  تداـع  هک  یناـسک  تسا . نآ  ندوب  خـی  درـس و  نآ  رد  دوجوم  ییایمیـش  داوـم  رب  هوـالع  رادزاـگ  ياـههباشون  ییازناـطرس 

هدعم هب  ابیرقت  هک  دـبک  رّعقم  شخب  ناطرـس  هدـعم و  هناهد  ناطرـس  یکی  دنتـسه . وربور  هدـمع  رطخ  دـنچ  اب  دـنراد  رادزاگ  ياههباشون 
. تباید يرامیب  موس  قاقش ، ریساوب و  يرامیب  مود  تسا ، هدیبسچ 

. مامح زا  ندش  جراخ  ماگنه  تسرد  ای  مامح و  رد  درس  بآ  ندیشون  - 
105 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. تسا هدرک  هنشت  هتسخ و  رایسب  ار  درف  هک  اسرفتقاط  راک  ای  نیگنس  شزرو  کی  زا  سپ  درس  بآ  ندیشون  - 
هیذغت نف  نیصصختم  زا  یخرب  طسوت  اهزور  نیا  هنافـسأتم  هک  ینامردبآ  هلمج  زا  یناونع  ره  تحت  طارفا  هب  تاعیام  بآ و  فرـصم  - 

. تسا هدیدرگ  حرطم  زین 
. دناهلمج نآ  زا  دننکیم  داهنشیپ  زور  لوط  رد  ار  يدایز  بآ  فرصم  هک  يدراوم  هژیوب  ینامردبآ  ياهشور  زا  یخرب 

. عامج یکیدزن و  زا  سپ  خی  درس و  بآ  صوصخب  بآ ، فرصم  تهارک  تسین  لیلدیب  - 
. اذغ فرص  زا  دعب  تعاس  یلا 2   1 ات 5 / اذغ  زا  لبق  تعاس  مین  دودح  هلصاف  رد  ندروخ  بآ  - 

. تسا لومعم  اهزور  نیا  هک  تسد  دعاس  زا  طارفا  هب  نداد  نوخ  هژیوب  ولاز و  ای  دصف  ای  دشاب  تماجح  هچ  ّدح  زا  شیب  يریگنوخ  - 
. دشاب فافش  دایز و  مجح  رد  هک  ریساوب  يزیرنوخ  ای  طرفم و  يزیرنوخ  اب  هارمه  محر  موربیف  دننام  ییاهيرامیب  ندرکن  جالع  - 

؟ میورن يدبک  زوریس  هلمج  زا  يدبک  ياهيرامیب  تمس  هب  ات  مینک  هچ 
مغلب ادوس ، ارفص ، هعبرا  ياهجازم  هاگره  تسا . هناگراهچ  طالخا  يزاسکاپ  میظنت و  لیدعت و  تسا  یمادقا  ره  زا  رتمهم  هک  مادقا  نیلوا 

ریغ طالخا  دش ، جراخ  لداعت  لاح  زا  طالخا  زا  یکی  هچنانچ  دیآیمن . دوجوب  دـبک  یهابت  هنیمز  هاگچـیه  دـشاب  لداعت  دـح  رد  نوخ  و 
یناریا بط  رد  هراومه  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دزاسیم . مهارف  ار  دبک  ياهیـشوخان  اهيرامیب و  هنیمز  دوشیم و  مکاح  دـبک  رب  یعیبط 
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دناوتیم تسا ، هعبرا  طالخا  میظنت  ناـمه  هک  يزاـسکاپ  هماـنرب  تسا . هتفرگ  رارق  يدـج  هجوت  دروم  دـبک  هدـعم و  يزاـسکاپ  یمالـسا 
ثعاب اهنآ  یهابت  دنـشاب و  هدـش  یعیبط  ریغ  طالخا  شیازفا  راچد  رگید  ياهمادـنا  تسا  نکمم  ای  دوش و  زاـغآ  دـبک  دوخ  زا  امیقتـسم 

هک  تسا  تیمها  زئاح  تهج  نآ  زا  رگید  ءاضعا  دبک و  یکارتشا  ياهيرامیب  ینعی  ثحبم  نیا  دوش . دبک  یهابت 
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دریگ و رارق  نامرد  دروم  تلاح  نیا  رد  دبک  رگا  تسا . راذـگریثأت  رایـسب  نامرد  هویـش  رد  يرامیب  زاتـساتم  حالطـصاب  ای  تیارـس  ءاشنم 
دـش دهاوخ  هرطاخم  راچد  رگید  أشنم  ریثأت  تحت  هرابود  اما  دوریم  يدوبهب  هب  ور  يرامیب  هچ  رگا  دـشاب  يرگید  وضع  رد  يرامیب  أشنم 

: زا دنترابع  دبک  اب  رگید  ياهمادنا  یکارتشا  ياهيرامیب  دیهر . دهاوخن  ناطرس  يرامیب  زا  رامیب  و 

لاحط اب  یکارتشا  يرامیب 

دروم لاحط  رد  بولطم  لکـش  هب  يوادوس  هداـم  تسا  نکمم  دوشیم . راـچد  یـصاخ  تـالاعفنا  لـعف و  هب  لاـحط  رد  يوادوس  طـالخا 
تـسا نکمم  دـهد . رارق  رازآ  دروم  هتخاـس و  هدولآ  ار  دـبک  اـی  هدـعم  هدز و  رـس  لاـحط  زا  يوادوـس  هداـم  دریگن ، رارق  لـیلحت  هیزجت و 
دـصق هک  اجنآ  زا  دننک . يزادناتسد  دبک  دـننام  رگید  ياهمادـنا  هب  اجنآ  زا  دـنهدب و  لیکـشت  یتموکح  لاحط  رد  یناطرـس  ياهلولس 

هلاوح مان  نیمه  هب  يرتکچوک  باتک  هب  ار  نآ  جالع  لیلحت و  ریسفت و  مهد ، رارق  یـسررب  دروم  هناگادج  ار  رگید  ياضعا  ناطرـس  مراد 
ار لاحط  نامرد  ریزگان  میتفای ، لاحط  زا  ار  دـبک  ناطرـس  أـشنم  رگا  دـید ، نیا  اـب  هک  منکیم  هدنـسب  هتکن  نیا  هب  اـهنت  اـجنیا  رد  منکیم ،
ار رهوگدب  یناطرـس و  طالخا  جورخ  هار  دیاش  مینکیم ، جالع  مهاب  ار  ود  ره  دیاش  ای  میهدیم و  رارق  مود  فده  ار  دبک  لوا و  فدـه 
ار نآ  تسین ، يزاسزاب  لباق  رگید  لاحط  میدید  رگا  هکنیا  رگید  هنیزگ  میزادرپب و  دـبک  جالع  هب  مینک و  لقتنم  رگید  یئاج  هب  لاحط  زا 

. مینک نامرد  ار  دبک  تحار  لایخ  اب  میناوتب  ات  مینک  ادج  ندب  زا  یلک  هب 

هدعم اب  یکارتشا  يرامیب 

هراشا

دننکیم و هدافتـسا  هدرکخرـس  ظیلغ و  ياهاذغ  زا  دح  زا  شیب  هک  يدارفا  دـننکیم و  هدافتـسا  رادزاگ  ياههباشون  زا  بترم  هک  یناسک 
رد طارفا  اـی  هدرکخرـس و  ینیمزبیـس  عیاـم ، نغور  فرـصم  تسا ، یئایمیـش  ياهاذـغ  ضرعم  رد  ناشهدـعم  یلیلد  ره  هـب  هـک  یناـسک 

: هلمج زا  دناهدنرادهگن  داوم  يواح  هک  يزورما  ياهاذغ  ینیمزبیس و  فرصم 
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راچد ناطرس  هب  ار  هدعم  تسا ، هدعم  هناهد  ناطرس  ّدلوم  هک  رادزاگ  ياههباشون  فرصم  صوصخب  يدنبهتسب و  ياههویمبآ  اهورسنک ،
زا يریگولج  هدعم و  نامرد  زج  ياهراچ  زین  تروص  نیا  رد  دوش . ءاقـستسا  ناطرـس و  راچد  دـنیب  بیـسآ  دـبک  نآ  ضراوع  زا  هتخاس و 

ناونع تحت  افش  کیپ  باتک  رد  یلـصفم  تاحیـضوت  درک . میهاوخ  لابند  تقد  اب  مه  ار  تبـسانم  نیا  تشاد . میهاوخن  دبک  هب  نآ  رازآ 
هب ار  روطـس  نیا  یمارگ  ناگدنناوخ  هجوت  هاتوک  یتاراشا  اب  اتلاجا  ماهتـشاد . هدعم  ياهجازمءوس  هنیمز  رد  شراوگ  هاگتـسد  ياهيرامیب 

. منکیم بلج  يدبک  زوریس  دبک و  اب  هدعم  ياهیتحاران  طابترا 
تنوفع و ياـههناشن  دـهدیم و  ناـشن  ار  نیـشنور  يارفـص  نیـشنریز و  مغلب  طـلخ  راـمیب  ناـبز  يور  هک  تسا  یجازمءوس  راـچد  هدـعم 

یشان ینوخمک  بارطـضا و  هرهلد و  یهاگحبـص و  عوهت  تلاح  رقارق ، مکـش ، خفن  تامالع  اب  تسا  ادیوه  نآ  رد  رتکابوکیله  بورکیم 
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زونه تسا . هدرک  دـییأت  ار   C تیتاپه سوریو  اهشیامزآ  تسا و  نتفرگ  لکـش  لاح  رد  يدـبک ) زوریـس   ) اقـستسا لاـح  نیع  رد  نآ . زا 
زوریس عورش  ای  هینقلا و  ءوس  ياهوراد  میظنت  تسا . هدعم  رد  ندش  عمج  لاح  رد  تیـسآ  بآ  يرادقم  یلو  هدشن  هریچ  رامیب  رب  یگنـشت 

؟ تسا هنوگچ  تروص  نیا  رد  يدبک 
. شطع ندش و  غاد  اب  دبک  ریگرد و  مغلب  طلخ  اب  رتشیب  هدعم  جازم  دینک  هجوت 

مود طلخ  ناونعهب  ارفـص  لوا و  طلخ  ناونعهب  مغلب  اب  الومعم  هک   A تیتاپه اب  ظاحل  نیا  زا  تسا و  مرگ  تیهام  ياراد  تیتاـپه  عون  نیا 
. دشابیم ساسح  رایسب  کشزپ  میمصت  تسا و  هتفرگ  رارق  کشزپ  لباقم  رد  داضتم  طلخ  ود  دراد . شحاف  توافت  تسا  نیجع 

جازم ءوس  ياراد  هک  ار  ياهدعم  درـس  يوراد  هک  ارچ  دوشیم  يدج  بیـسآ  راچد  هدعم  دـهدب  جازمدرـس  يوراد  دـبک  تبـسانم  هب  رگا 
دیاب هچ  دنکیم . رتدب  هدش  جازممرگ  يرامیب  راچد  هک  ار  دبک  دهدب  جازممرگ  يوراد  هدعم  تبـسانم  هب  رگا  دنکیم و  رتدـب  تسا  درس 

؟ درک
نیا رد  وراد  عون  ود  درـس . يوراد  دبک  تبـسانم  هب  دهدب و  مرگ  ياهوراد  نآ  رب  مکاح  يدرـس  رطاخ  هب  هدعم  تبـسانم  هب  دیاب  اجنیا  رد 

یکی  دوشیم ، زیوجت  تلاح 
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هدعم دـبک و  يدرـس  یمرگ و  نیب  كرتشم  هک  دـهدب  ییوراد  زور  ره  هکنآ  مود  درـس ، يوراد  زور  کی  مرگ و  يوراد  زور  کی  هکنآ 
. دهدب جازمدرس  ياهاذغ  اهوراد و  هب  تسا  مرگ   C تیتاپه يرامیب  هک  تهج  نآ  زا  اهوراد  شنیچ  رد  ار  رتشیب  تیولوا  دیاب  هتبلا  دـشاب .
دنیبن و بیسآ  یمرگ  هرابکی  موجه  اب  تسا  درـس  يرامیب  راچد  هک  هدعم  ات  دشاب  رتجازممرگ  یمک  یبسن  روطب  وراد  هک  لکـش  نیا  هب 

کی رگا  دشاب . یمرگ  زا  رتشیب  یمک  اهنت  يدرس  هک  دیامن  میظنت  ياهنوگهب  ار  ییاذغ  میژر  اهوراد و  رگید  لهـسم و  وراد  نیا  رانک  رد 
ینعی دـشاب  يدرـس  زا  رتشیب  یمرگ  یمک  رادـقم  هک  دـشاب  هجو  نیمه  هب  دـیاب  مه  نآ  درـس  يوراد  زور  کی  دـهدب و  مرگ  يوراد  زور 

بیترت نیا  هب  دیاب  نم  رظن  هب  اهوراد  شنیچ  دماجنایب . رامیب  دبک  هدعم و  رد  يدرـس  يرترب  هب  جیردتهب  یمرگ  يدرـس و  نازیم  نیب  عمج 
: تسا دشاب 

نایم رد  زور  کی  مرگ  يروزب 

نیتنسفا  خرس ، لگ  دیوش ، مخت  زبس ، هریز  ینساک ، مخت  سفرک ، مخت  هنایزار ،
. دینک هیهت  مرگ  مادکره 25  زا 

همه روتـسد  قبط  طولخم و  تسا  مرگ  يروزب  هک  الاب  لومرف  اب  تسات  نآ 6  ءازجا  میدرک و  رکذ  یلبق  ياهشخب  رد  هک  ار  ماع  لهـسم 
بآ ناویل  اب 2  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  کی  رابره  راب  یلا 2  اهرهظ 1  زا  دعب  هدرک ، بوکمین  یقرب  نواه  اب  ادتبا  تاعوقن )  ) اههدـناشوج
راب ات 4  هنازور 3  دیاب  دنک ، لوانت  هدرک  نیریـش  رکـش  اب  دشاب  هتـشادن  نوخ  دنق  رامیب  رگا  هاگنآ  دنامب . یقاب  ناویل  کی  ات  دـیناشوجیم 

. میهدیم درس  يروزب  یمرگ  تبسانم  هب  زور  کی  مرگ و  يروزب  يدرس  تبسانم  هب  زور  کی  دریگ . ماجنا  جازم  تباجا 

نایم رد  زور  کی  درس  يروزب 

. مرگ مادکره 25  زا  هرت  مخت  وهاک ، مخت  هفرخ ، مخت  زینشگ ، مخت  هزبرخ ، مخت  ینساک ، مخت  رایخ ، مخت 
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هب بیترت  نیا  هب  دنک . لوانت  رامیب  اتـشان  حبـص  ارجا و  ار  هدناشوج  روتـسد  طولخم و  مرگ  يروزب  دننام  ماع  لهـسم  اب  نایم  رد  زور  کی 
. درک دهاوخ  هبلغ  یمرگ  رب  يدرس  جیردت 

ياراد رازاب  رد  دوجوم  ياهانـس  زا  يرایـسب  دنکیم و  يزاب  ار  راذـگریثأت  یلـصا و  هدنهدلاهـسا  شقن  ماع  لهـسم  رد  انـس  دـینک  هجوت 
قوف هخسن  رد  مرگ  نازیم 150  ات  دـنکن  زور  رد  راب  یلا 4  ات 3  بسانم  لاهسا  داجیا  هچنانچ  دوجوم  ءانـس  نیاربانب  دنتـسین  مزال  تیفیک 
رگا هک  ارچ  تسا . شیازفا  لباق  دهدب  لاهـسا  دـیاب  هک  زور  رد  راب  ات 4  نامه 3  ساسارب  زین  فرـصم  تاعفد  دادـعت  تسا . شیازفا  لباق 

اب یخرب  تسا . توافتم  لهسم  ياهوراد  هب  شنکاو  رد  دارفا  لمعلا  سکع  انمـض  دش . دهاوخن  لصاح  بولطم  هجیتن  دوشن  داجیا  لاهـسا 
. ددرگ لصاح  دوصقم  ات  دننک  رارکت  ار  لهـسم  دیاب  راب  دنچ  سکع  رب  یخرب  دنوشیم و  لاهـسا  راچد  لهـسم  فرـصم  رادـقم  نیرتمک 
خفن و عوهت ، تلاح  هچیپ ، لد  لیبق  زا  ددرگیم  داجیا  دارفا  یضعب  رد  هک  تسا  یتقوم  ضراوع  اهلهـسم  فرـصم  ماگنه  رد  رگید  هتکن 

فرـصم اـب  ناوتیم  اـما  تفر  دـهاوخ  ناـیم  زا  جـیردتهب  لوا  ياـهزور  فرظ  تسا و  یتـقوم  هچرگ  ضراوع  نیا  مکـش . هیحاـن  رد  درد 
دیریگب رظن  رد  ار  بآ  ضوح  کـی  دـنکیم . نشور  ار  روکذـم  ضراوع  تلع  دروـم  نیا  رد  یلاـثم  تشادرب . ناـیم  زا  ار  نآ  تاحلـصم 

. دوشیم هدولآ  الماک  لالز  بآ  هدـمآ و  حطـس  هب  ضوح  هت  ياهنجل  دـینزب  مه  هب  ار  نآ  بآ  رگا  لاـح  تسا  لـالز  ارهاـظ  یبآ  ياراد 
هدننکفرـصم هدور  هدعم و  هراوید  هب  هدیبسچ  طالخا  ندروخ  مه  رب  اب  لوا  ياهزور  تسا . لکـش  نیمه  هب  زین  ام  ندـب  رد  لهـسم  ریثأت 

هک تسا  نآ  رگید  هتکن  ددرگیمزاب . يداع  تلاح  هب  اهیگدولآ  عفد  اب  دـنک  لمحت  زور  دـنچ  رگا  هک  دوشیم  روکذـم  ضراوع  راـچد 
لیلد هب  لهسم  فرـصم  اب  تسا ، هدوب  دح  زا  شیب  یکـشخ  راچد  نانآ  هدور  هدعم و  جازم  ای  هدوب و  نمزم  ياهتسوبی  راچد  هک  يدارفا 
دیاب اذـل  دـنباییمن  جورخ  يارب  یهار  لهـسم  ریثأت  زا  هدـش  مطالتم  حالما  دـعقم  کیدزن  گرزب  هدور  ياهتنا  رد  موتکر  نولوق و  یتفس 

يوراد  ای  لهسم و  فایش  زا  هدافتسا  اب  دوشیم  فرصم  لهسم  هک  یمود  لوا و  زور 
110 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

یلکـشم رگید  لهـسم  ندروخ  اب  دعب  ياهزور  ات  دننک  زاب  لاهـسا  هدام  روبع  يارب  ار  هار  دوشیم  لامعتـسا  دـعقم  قیرط  زا  هک  نّیل  هنقح 
هجوت ریز  دراوم  هب  دـنکیم . کمک  لهـسم  فرـصم  ماگنه  دـیدش  خـفن  هچیپلد و  عفر  هب  زین  کشخ  ياههدور  ندرک  مرن  دـیاین . شیپ 

: دیئامرف
دادعت نیمه  هکنیا  ای  دنک . لوانت  رامیب  دعب  زور  دینک و  سیخ  بآ  هلایپ  کی  رد  بش  ره  اراخب  يولآ  ددع  اب 10  ار  کشخ  ریجنا  ددع   5

هدشکشخ ياراخبولآ  ولآدرز و  وله و  زا  رابره  دیهاوخیم  رتدرـس  رگا  ددرگ . مرن  هتخپ و  ات  دیناشوجب  هقیقد  دـنچ  بآ  يرادـقم  اب  ار 
زا دوش و  مرن  گرزب  کچوک و  هدور  رد  اهوراد  ریـسم  ات  دـنک  لوانت  دـعب  زور  هدرک و  سیخ  بآ  هلایپ  کی  رد  مهاـب  ددـع  مادکره 5 

. دیآ لمع  هب  يریگولج  دردلد  هچیپلد و 
دنکـشیم و ار  داب  مه  عفر و  ار  هچیپلد  مه  هدرک  تکاس  ار  درد  مه  هک  دننک  هدافتـسا  ینآ  درد  دـض  يوراد  زا  هک  تسا  نآ  رگید  هار 

دویرپ درد  ناکدوک و  رد  هژیوب  ییاذغ  ياهتیمومسم  ناکدوک و  رد  عیرس  ياهدرد  يارب  وراد  نیا  دشخبیم . ناوت  رامیب  هب  لاح  ره  رد 
. تسا شخبرمث  رایسب  زین  ناوناب  رد 

درد هچیپلد و  دض  هخسن 

لـسع اب  دینک و  فاص  دنامب  ناویل  کی  ات  دیناشوجب  میالم  هلعـش  يور  بآ  ناویل  اب 2  ار  هدشبایـسآ  کشخ  دیوش  يروخاذغ  قشاق   2
. دینک لیم  هدرک  نیریش 
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رگید هخسن 

ماگنه دوش . لح  دیاهتخادنا  نآ  لخاد  هک  یتابن  ات  دینک  غاد  میالم  هلعـش  يور  بآ  ناویل  کی  اب  ار  وئاکاک  ردوپ  يروخاذغ  قشاق  کی 
دنـشاب اهتبوطر  دـننک  عمج  لاح  نیع  رد  مرگ و  جازم  ياراد  هکنآ  هباشم  لیفجنز و  لاـثما  یئاـهوراد  دـنک . لواـنت  قوف  ضراوع  زورب 

. تسا بوخ 
111 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

یهاگحبص جضنم 

لیم هدش  نیریـش  رگید  زیچ  ای  رکـش  یمک  اب  هک  شوج  بآ  ناویل  کی  اب  ار  ریـشکاخ  يروخاذغ  قشاق  نایم 3  رد  زور  کی  اتـشان  حبص 
. دنکن فرصم  يرگید  زیچ  دعب  تعاس  ات 2  دنک و 

يزیچ تعاس  ات 2  مه  راب  نیا  تسارفـص . سپـس  مغلب و  ادتبا  جـضنم  نیا  رد  تیولوا  هک  ارفـص  مغلب و  هدـنزپ  جـضنم  نایم  رد  زور  کی 
دبک سپس  هدعم و  يور  ار  دوخ  لماک  ریثأت  رگید  داوم  تلاخد  نودب  جضنم  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  ندروخ  زا  كاسما  تعاس   2 دروخن .

. دراذگب
: تسا حرش  نیا  هب  ارفص  مغلب و  جضنم  هخسن 

: مغلب جضنم 

هنایزار دنقلگ ، ای  خرسلگ  هیوبجنرداب ، ناشوایسرپ ،

: ارفص جضنم 

. مرگ مادکره 25  زا  هنوباب  ناشوایسرپ و  خرسلگ ، هیوبجنرداب ، بانع ، یبآ ، کشرز  ینساک ، مخت 
يروخاذغ قشاق  کی  رابره  سپـس  دیآرد . بوکمین  تروصب  ات  دیئامن  بایـسآ  یقرب  نواه  اب  دـینک و  طولخم  مهاب  ار  هدـناشوج  ود  ره 

نایالتبم تسا  یهیدب  دنک . لیم  هدرک  نیریش  یمک  دینک و  فاص  دنامب ، ناویل  کی  ات  دیناشوجب  میالم  هلعش  يور  بآ  ناویل  اب 2  ار  نآ 
یبرچ دنق و  يدودح  ات  دوخ  دنوشن  نیریـش  رگا  هک  تسا  نآ  رد  اهجضنم  نسح  دننک . يراددوخ  وراد  ندرک  نیریـش  زا  دـیاب  تباید  هب 

. دنروآیم نیئاپ  ار  یفاضا 
دیامن لوانت  هروغبآ  يرادقم  الثم  دنک  هدافتسا  حلصم  زا  هلصافالب  دیاب  دروخب  ار  وراد  ندرک  نیریش  نودب  دناوتیمن  یتباید  رامیب  رگا 

. ددرگ يریگولج  دنق  شیازفا  زا  ات 
112 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

فرـصم اب  الا  دنک و  لیم  هناحبـص  دـناوتیم  دراد  یگنـسرگ  ساسحا  هکیتروصرد  رهظ  حبـص و  نیب  ینامز  ای  تعاس 10  دودـح  رامیب 
هینقلا و ءوس  نارامیب  ییاذـغ  میژر  روتـسد  رهظ . راهان  تقو  ات  دـنک  هدنـسب  دـنکیم  کـمک  جـضنم  یگدـنزپ  هب  هک  رگید  يوراد  کـی 

. تسا رسناک  ییاذغ  میژر  نامه  يدبک  زوریس  لاعف و  نمزم و  ياهتیتاپه  هب  نایالتبم 
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لّمکم جضنم 

هدروخ طولخم و  رکـش  یمک  اب  شوجبآ  ناویل  کی  رد  يروخاذـغ  قشاـق  کـی  نازیم  هب  هک  تسا  گـنهراب  حبـص  دودح 10  تعاس 
. دوشیم

فان يور  یندیلام 

. یگناخ روگنا  هکرس  رتوبک و  زوغلچ  نوتیز ، نغور  لظنحلا ، محش  یکم ، ءانس  درز ، ربص 
ياهسوریو عفد  رب  جیردت  هب  وراد  نیا  دنامب . حبص  ات  بش  دیلامب  فان  يور  دیشرسب و  هکرس  نوتیز و  نغور  اب  دینک و  ردوپ  ار  اهوراد 

. دوب دهاوخ  دیفم  يدبک  زوریس  هینقلا و  ءوس  يدرز و  دلوم  لماوع  تیتاپه و 
جالع هب  طوبرم  یلـصا  ياهوراد  هب  لاح  ددرگیمزاب . لداعت  لاح  هب  هدعم  مکمک  تدم  نیا  یط  دیدنب . راکب  ار  قوف  ریبادت  مامت  زور   9

. دمآ دهاوخ  دوخ  هب  طوبرم  روطس  رد  زوریس  جالع  ياهوراد  دیزادرپب . زوریس 
. دهدیم شرازآ  يدبک  هینقلاءوس  تسا و   B تیتاپه هب  التبم  رامیب  رگید  لاثم 

. تسا هدور  یبصع  لاهسا  تیلوک و  اب  هارمه  يرامیب 
یلـصا جازم  دـنکیم . نینچ  زین  یناجیه  یبصع و  تلاح  ره  دورب . جازم  تباجا  يارب  دـیاب  هلـصافالب  ییاذـغ  هدـعو  ره  فرـصم  اب  رامیب 

. تسا حرش  نیا  هب  ییاذغ  میژر  اهوراد و  شنیچ  تسا . جزل  دنناممغلب و  ياههکت  جورخ  اب  هاگ  جازم  تباجا  اما  تسا  يوارفص  رامیب 
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: زا تسا  ترابع  اتشان  حبص  جضنم 

يروخاذغ قشاق  کی  اتشان  حبـص  زور  ره  دینک . ردوپ  رکـش  ناشنزومه  اب  هدادوب و  مهاب  يواسم  رادقم  هب  سدع  گنهراب و  ریـشکاخ ،
. دینک لوانت  هتخیر و  شوج  بآ  ناویل  کی  رد 

: ریز حرش  هب  تسا  یندادوب  يوراد  یکمک  جضنم 

رکـش شدوخ  نزومه  اـب  دوش  گـنر  ياهوهق  اـت  دـیهدب  وب  هباـتیهام  رد  دـیریگب و  مرگ  مادـکره 25  زا  ناـیداب . هریز ، نیریـش ، نوسینا 
. دنک لیم  طولخم و  بآ  ناکتسا  کی  رد  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  کی  حبص  تعاس 10  دودح  دینک ، ردوپ  طولخم و 

: اذغ ره  زا  لبق  يوراد 

مرگ  مادکره 25  زا  ولامرخ  بآ  رانک ، بآ  هروغبآ ، شرتومیل ، بآ  بیس ، بآ  هب ، بآ  رانا ، بآ 
مرگ  مادکره 25  زا  یگناخ  رانا  بر  کمنیب و  یگناخ  هروغبآ 
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دینک يرادهگن  لاچخی  رد  طولخم و  اههویمبآ  اب  سپس  دیناشوجب  هقیقد  کی  هلعش  يور  هدرک و  طولخم  مهاب  ار  رانا  بر  هروغبآ و 
. دوش لیم  ناویل  کی  اذغ  ره  زا  لبق 

باصن ّدح  هب  ات  درک  هدافتسا  ربارب  ات 3  نازیم 2  هب  هخسن  رد  دوجوم  رگید  ياههویم  زا  ناوتیم  دشابن  سرتسد  رد  هک  اههویم  زا  مادکره 
. دسرب

اذغ زا  دعب  يوراد 

لیم اذغ  فرص  زا  سپ  تعاس   1 زور 5 / ره  دش  رکذ  نآ  لومرف  دبک  مرگ  جازم  ءوس  نامرد  تمـسق  رد  هک  تجهب  تباید و  هدـناشوج 
. دنک

114 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 
اب 2 ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  کی  ماش ، راهان و  زا  دـعب  تعاس   1 / 5 راب ، يزور 2  هدرک  بوکمین  یقرب  نواه  اب  طولخم و  مهاـب  ار  ود  ره 

. دنک لیم  هدرک  نیریش  یمک  دینک و  فاص  دنامب ، ناویل  کی  ات  دیناشوجب  میالم  هلعش  يور  بآ  ناویل 
. دوش تیاعر  تقد  اب  دیاب  تسا و  يّدج  رایسب  يرامیب  نیا  رد  زیهرپ  تسا . يدبک  زوریس  ناطرس و  هژیو  میژر  نامه  ییاذغ  میژر 

هار میریگیم و  رظن  رد  ار  اهيرامیب  ریاس  يدـبک و  زوریـس  نامرد  اب  هارمه  قیقد  یـسررب  اب  دـبک  اـب  كرتشم  ياـهيرامیب  بیترت  نیا  هب 
نیـشیپ ياملع  گنـسنارگ  تایبرجت  یناریا و  بط  يرگنیّلک  زا  هنوگچ  هک  میریگب  داـی  تسا  رتهب  مینکیم . يریگیپ  یبوخ  هب  ار  جـالع 

هاگرد زا  بیترت  نیا  هب  ار  لجاع  يافـش  هداد و  رارق  لرتنک  تحت  ییاذغ  میژر  اهوراد و  حیحـص  شنیچ  اب  ار  يرامیب  دـنچ  میربب و  هرهب 
، يدـبک زوریـس  اب  ریـساوب  كارتشا  الثم  دنرایـسب  زوریـس  يدـبک و  ياهیتحاران  اب  كرتشم  ياـهيرامیب  مینک . تفاـیرد  فؤر  دـنوادخ 

یگتفرگ نمزم ، ياهتسوبی  جنلوق ، سیسایروزپ ،)  ) امزگا یگدروخامرـس ، یگنت ، سفن  سرقن ، مسیتامر ، تیزونیـس ، زورترآ ، نرگیم ،
، نادـمخت تسیک  زویرتمودـنآ ، یگدنبـسچ  مویم ، موربـیف ، دـننام  محر  ياـهیتحاران  عاونا  یلـصف ، ياهتیـساسح  مسآ ، رنورک ، قورع 

التبم نارامیب  هک  رگید  دروم  اههد  رـشعینثا و  هدـعم و  مخز  تجهب ، سوپول ، ینوخمک ، راردا ، يراجم  هیلک و  ياهیتحاران  تاتـسورپ ،
. دنتسه هجاوم  نآ  اب  لاح  نیع  رد  دبک  ناطرس  زوریس و  اهتیتاپه و  هینقلا ، ءوس  هب 

هب یناریا  بط  يدنبمیسقت  نامه  اب  نونکا  میدرمـشرب . ار  نآ  ياهتمالع  حرطم و  اقـستسا  عون  ای 3  يدبک  زوریس  عون  لبق 3  روطس  رد 
: میزادرپیم نآ  نامرد  دبک و  ناطرس  اب  هزرابم  شور 

یگیخ ای  یقذ  ءاقستسا  نامرد 

هراشا

یکشم لکش  هب  تاعیام  دوجو  ترثک  رثا  رد  هک  یمکش  نآ و  تامالع  دبک و  ناطرس  يریگلکش  یگنوگچ  هب  یتاراشا  لبق  روطـس  رد 
. میتشاد دیآیمرد  بآ  زا  ّولمم 

115 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. تسا توافتم  فلتخم  لحارم  رد  يرامیب  نیا  جالع 

هتفاین دبک  رد  ینئمطم  هاگیاج  زونه  اما  هدوب  دبک  هب  يزادنا  تسد  لاح  رد  اقـستسا  ای  زوریـس  هک  هدرک  هعجارم  ینامز  رامیب  لوا : هلحرم 
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. دریذپن تروص  یتحارب  صیخشت  هک  تسه  نآ  ناکما  تسین و  راکشآ  نادنچ  هینقلا  ءوس  اب  يرامیب  نیا  لصافدح  تسا .
عـضاوم میکحت  لاـح  رد  لاغـشا و  ار  یکچوـک  شخب  دـبک  هب  یـسرتسد  زاـغآ  رد  اقـستسا  هک  هدرک  هعجارم  یناـمز  راـمیب  مود : هلحرم 

. دشابیم دبک  طاقن  ریاس  هب  رتشیب  يزادناتسد  يارب  شیوخ 
. تسا هتفرگ  رارق  ریثأت  تحت  زین  دبک  رگید  ياهشخب  هدومن و  مکحتسم  دبک  زا  یشخب  رد  ار  دوخ  هاگیاپ  اقستسا  ای  زوریس  موس : هلحرم 

زونه اما  هدش  عمج  تاعیام  يرادقم  هدعم  رد  تسین . دـیدش  یلیخ  یتخـس  ینیلاب  هنیاعم  رد  اما  تسا  ندـش  تخـس  لاح  رد  روموت  زکرم 
لیبق زا  تامالع  هیقب  دشابیم . شیازفا  لاح  رد  زور  هب  زور  شطع  دراد و  دوجو  یبسن  یگنشت  تسا . هدشن  هدیشک  لبط  یتخس  هب  مکش 
مـضه هلحرم  رد  ار  اذغ  دناوتیم  یبسن  روطب  دبک  زونه  دـشابیم . سوسحم  سردوز  یگتـسخ  فعـض و  مشچ ، تروص و  گنر  يدرز 

. دنک لاسرا  هنسرگ  ياضعا  يارب  یتومیال  توق  دنک و  کیکفت  شیالاپ و  مود 
بآ دنارتسگب . دبک  جوسن  رد  ار  دوخ  یسوپاتخا  ياپ  تسد و  هدرک و  مکحتـسم  ار  دوخ  رگنـس  الماک  اقـستسا  ای  زوریـس  مراهچ : هلحرم 

. تسا شیازفا  هب  ور  خی  بآ  بلط  رامیب و  شطع  دـنکیم . دراو  راشف  مکـش  حطـس  هب  هدرک و  میجح  ار  هدـعم  یهبانتم  رادـقم  هب  تیـسا 
دـیدش و تسوبی  تسا . هتخاس  نایامن  حوضو  هب  دوخ  ياهراک  ماجنا  رد  ار  دـبک  زجع  یناوتاـن و  يدرز  رتسب  رد  راـمیب  گـنر  ترودـک 

هدینش  بآ  تکرح  يادص  دوش  دراو  مکش  هب  رگا  ناکت  دتفایم . ریخأت  هب  اهزور  اهزور و  جازم  تباجا 
116 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دنکیم لمحت  ار  يراشف  ره  دوخ  نورد  بآ  ینیگنس  زا  هک  دنامیم  ار  یکشم  مکش  دوشیم .
میوگب رتهب  دنکیمن  کیرحت  ار  رامیب  ياهتـشا  ییاذغ  چـیه  تسا و  ندـش  میلـست  لاح  رد  اقـستسا  لاگنچ  رد  الماک  دـبک  مجنپ : هلحرم 

ندب ياهتفاب  مامت  جیردت  هب  هکلب  دبک  اهنت  هن  یهابت  داسف و  تسا . یشوماخ  يدرس و  هب  ور  دبک  دوجو  عمـش  درادن و  دوجو  ییاهتـشا 
. ددرگیم جراخ  نآ  زا  ینوخ  رتمک  یلو  هدش  هتـسسگ  مه  زا  تشوگ  تسوپ و  دـینزب  یتماجح  غیت  اهنآ  رب  رگا  هدـناشک و  یهابت  هب  ار 
زا ات  هدرک  چوک  یناقوف  ياهمادنا  يوسب  هتسبرب و  تخر  اهاپ  زا  جیردت  هب  ناج  دوشیم و  هدهاشم  یفیعض  تاکرح  اهنت  ناجهمین و  اهاپ 

. دنک عادو  بلق  رد  دوخ  یئایند  هناخ  اب  اجنآ 

: جالع

هراشا

یتحار هب  ناـمرد  دـشابیم  دـبک  رگید  ياـهشخب  هب  يزادـناتسد  يارب  شـالت  لاـح  رد  مک  تردـق  اـب  هینقلا  ءوس  هک  هلحرم  نیلوا  رد 
: دیئامرف هظحالم  ریز  حرش  هب  ار  اهوراد  شنیچ  دریذپیم . تروص 

نیبجنکس ریشکاخ و  جضنم 

اتشان حبص  هدش  نیریش  يرکش  نیبجنکس  يرادقم  اب  هک  کنخ  بآ  ناویل  کی  رد  ار  هدشروشگیر  زیمت و  ریشکاخ  يروخاذغ  قشاق   3
شوخیم رانا  بآ  ای  کنخ  ینـساک  قرع  دناوتیم  هلـصاف  نیا  رد  زاجم  یندیـشون  اهنت  دنکن . لیم  يزیچ  تعاس  یلا 2  کی  ات  دـنک . لیم 

. دشاب

یکمک جضنم 

رگا دنک . لیم  طولخم و  رکشمک  ای  رکش  نودب  يومیلبآ  تبرش  ناویل  کی  رد  يروخابرم  قشاق  کی  مادکره  زا  هزرفسا  هفرخ و  مخت 
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ار رامیب  یگنسرگ  ساسحا 
117 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دنک لوانت  باختنا و  یناطرس  نارامیب  صوصخم  ییاذغ  میژر  زا  ار  هناحبص  هژیو  ياهاذغ  زا  یکی  دناوتیم  دیامنیم  ضیرحت 

راهان زا  لبق  يوراد 

تیتاپه  دض  هکاوف  تبرش 
: اههویمبآ

. مرگ مادکره 250  زا  کشمت  بآ  رانا و  بآ  زبسهجوگ ، بآ  ولابلآ ، بآ  شوخیم ، لاقترپ  بآ  سالیگ ، بآ  توروف ، پیرگ  بآ 
: تایقرع

. یسیس لداعم 650  يرطب  کی  مادکره  زا  یقایزاغ  قرع  ینساک ، قرع  زینشگ ، قرع  ناینز ، قرع  دیب ، قرع  ءانعن ، قرع  هرتهاش ، قرع 
: هیهت زرط 

هک ياهزادنا  هب  تابن  ای  رکش و  ای  یعیبط  لسع  يرادقم  سپـس  دیناشوجب ، میالم  هلعـش  يور  هقیقد  تدم 10  هب  ار  اههویمبآ  تایقرع و 
رد دـیناشوجب . رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدـیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاـق  فصن  دـیناشوجب . رگید  هقیقد  هدرک و 10  دراو  دوـش  نیریش 

دینک هجوت  دـینک . هیهت  ار  تبرـش  زا  يرتمک  زود  اهتبـسن  تیاـعر  اـب  دـیناوتیم  دـینک . لـیم  ناویل  هنازور 3  دـینک . يرادـهگن  لاچخی 
. دسرب باصن  دح  هب  ات  دینک  ربارب  دنچ  تسا  دوجوم  هک  اهنآ  زا  دوبن  سرتسد  رد  رگا  تایقرع  ای  اههویمبآ  زا  مادکره 

راهان

. دنک لوانت  باختنا و  ار  رسناک  ییاذغ  میژر  صوصخم  ياهاذغ  زا  یکی 

رهظ زا  دعب  يوراد 

. دشاب دناوتیم  ریز  بیکرت  یندناشوج  نیلوا  هتشذگ  راهان  فرص  زا  تعاس   1 / 5
118 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

تجهب تباید و  هدناشوج 

اههدناشوج یلک  روتسد  قبط  طولخم و  ار  ود  ره  میدروآ . دبک  مرگ  جازم  ءوس  نامرد  هب  طوبرم  فارگاراپ  رد  ار  قوف  ياههخسن  ءازجا 
. دینک هدامآ 

. داد صاصتخا  نآ  مود  راب  يارب  ار  یتعاس  ماگنه  بش  ات  بورغ  زا  دیناوتیم  هک  دوشیم  فرصم  اهرهظ  زا  دعب  رابود  هدناشوج  نیا 
بش ات  اهرصع  راب  یلا 2  کی  دیاب  هک  دنک  شون  ماع  لهـسم  تجهب ، تباید و  هدناشوج  نیلوا  فرـصم  زا  دعب  تعاس  ات 2  کی  دودح 

زا دعب  رد  لاهسا  نیا  عوقو  دزادنا . راک  هب  میالم  لاهـسا  هتبلا  یلاهـسا  تلاح  اب  ار  مکـش  راب  ات 5  دودح 3  هنازور  دـناوتب  ات  دوش  هدروخ 
نآ تلع  یـسررب  هب  ریزگان  کشزپ  تروص  نیا  رد  داد . دـهاوخن  ار  مزال  هجیتن  اهوراد  نآ  داجیا  مدـع  تروص  رد  مزـال و  زور  ره  رهظ 

. تفگ مهاوخ  نخس  نآ  دروم  رد  يدعب  ياهدنب  رد  هک  تخادرپ  دهاوخ 

رانا بر  هروغبآ و  ياراوگ  تبرش 
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نآ زا  یتبرش  طولخم و  یندعم  بآ  ای  هدشدرس  هدیـشوج  بآ  ناکتـسا  کی  رد  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  ود  یکی  باوخ  زا  لبق  بش  ره 
. دنک لیم 

زینشگ مخت  روخب 

ءانعن ای  یتوکاک  ای  هنوپ  نشیوآ و  یمک  اب  هارمه  زینشگ  مخت 
. دیامن ظفح  يرامیب  تیارس  زا  ار  یئالاب  ياهمادنا  زغم و  سفنت و  زاهج  اههیر و  هدعم و  دناوتیم 

(: نزبآ  ) یئوراد مامح 

لقا دح  ای  زور  ره  نوباص  وپماش و  ياجب  نوتیز  نغور  يروخاذغ  قشاق  دنچ  یگناخ و  هکرـس  اب  انح  دروم و  ردس و  زا  یکرابم  بیکرت 
. ددرگ بوسحم  يرامیب  نامرد  دنور  رد  يدایز  کمک  تسوپ  قیرط  زا  دناوتیم  نایم  رد  زور  کی 

119 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

: ناهد ردوپ 

: تسا حرش  نیا  هب  نآ  بیکرت  تسا . بجاو  نامرد  ماگنه  مزال و  هراومه  اههثل  اهنادند و  تفاظن 
راکب نادـندریمخ  ياـج  هب  بش  ره  هدـمآرد  ردوپ  تروصب  هک  کـمن  کـخیم و  راـنا ، تسوپ  وزاـم ، یـسراف ، راـنلگ  هدـیبوکن ، قاـمس 
هژیوب تسا . هجوت  دروم  دایز و  رایـسب  لاحط  دـبک و  هدـعم و  هب  طوبرم  ياهيرامیب  جالع  رد  نادـند  ناهد و  تشادـهب  تیمها  دوریم .

میژر هب  لاح  دـشابیم . ناطرـس  عون  ره  اقـستسا و  يرامیب  نامرد  دادـتما  رد  حـضاو  ياـهزیهرپ  زا  عونمم و  نادـندریمخ  فرـصم  هکنآ 
: دینک هجوت  دشابیم  راگزاس  اهناطرس  عاونا  همه  اب  ابیرقت  هک  دبک  ناطرس  هژیو  ییاذغ 

: ییاذغ میژر 

. دیریگ راکب  ار  هدش  رکذ  لبق  رد  هک  رسناک  ییاذغ  میژر 
: رانا

نیمارف ساسارب  یمالسا  بط  دیکأت  رّکذت و  دراد . یگژیو  ناطرـس  يریگـشیپ  رد  رثؤم و  معا  روطب  اهيرامیب  بلغا  زا  يریگـشیپ  رد  رانا 
لوغـشم دوخ  هب  ار  یققحم  ره  نهذ  هک  تسا  یتاعوضوم  زا  رانا  ندروخ  هب  مدرم  قیوشت  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  دـنوادخ ، زوسلد  هداتـسرف 

صاوخ رد  قیقحت  هب  ار  ام  هک  تسا  یتاراشا  هنیمز  نیا  رد  تیاور  اههد  تسا . هدـش  یهن  زین  راـنا  هناد  کـی  نتفر  نیب  زا  یتح  دزاـسیم .
هدش ناوارف  دیکأت  هینقلا  ءوس  جالع  رد  رانا  فرـصم  تسا . ینالوط  هبرجت  قیقحت و  ساسارب  دروم  نیا  رد  ام  راتفگ  اذـل  درک  قیوشت  رانا 
پچ فتک  رد  یناطرـس  روموت  کی  نتـشادرب  یحارج و  لمع  زا  سپ  هک  متـشاد  يراـمیب  تسا . هدـشن  تّمذـم  زین  نآ  رد  طارفا  تسا و 
يو زا  ناطرس  صوصخم  ییاذغ  میژر  اهوراد و  زیوجت  رب  هوالع  دوب . هدومن  هبلغ  يو  دبک  رب  زوریـس  وربور و  يدبک  زاتـساتم  اب  شیوخ 

تروصب  ار  دوخ  تیعضو  شرازگ  یهاگزاره  دنک . لوانت  رانا  بآ  ناویل  لقا 3  دح  روگنا و  يدایز  رادقم  زور  ره  هک  متساوخ 
120 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هب تردابم  ناشیا  تاروتـسد  همه  ماجنا  رب  هوالع  هنازور  هک  مدـش  هجوتم  اهوراد  فرـصم  زا  سپ  هام  کـی  دـیناسریم . عـالطا  هب  ینفلت 
زوریس اما  دشاب  لکشم  نآ  ندرک  رواب  دیاش  دوب . هدروخ  رانا  بآ  ناویل  ات 15  نیب 12  هنازور  دوب و  هدرک  هزات  رانا  بآ  یطارفا  فرصم 

رگید هام  کی  ات  اـتیاهن  ار  يو  ندـنام  هدـنز  تصرف  ءاـبطا  هک  يراـمیب  هیلخت و  هدـعم  تیـسا  بآ  درک و  ینیـشنبقع  تدـش  هب  يدـبک 
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. دهدیم همادا  دوخ  يداع  یگدنز  هب  یلکشم  چیه  نودب  هک  تسا  لاس  دودح 6  کنیا  دندوب  هدرک  ینیبشیپ 
زا یمک  تسد  ییادزناطرـس  صاوخ  رد  هک  دراد  هارمه  هب  زین  ار  يرگید  هویم  دوخ  رانک  رد  هدوب و  ناطرـس  دض  ياههویم  دمآرـس  رانا 

طوبرم ییاذغ  میژر  رد  ام  هک  تسا  روگنا  یناطرس  نارامیب  رد  هویم  نیرتزاسنوخ  نآ . تاقتـشم  مامت  تسا و  روگنا  هویمبآ  درادن . رانا 
. مینادیم يرابجا  ار  نآ  يولیکمین  لقا  دح  فرصم  اهناطرس  عاونا  هب 

نآ راثآ  زا  اهناسنا  ات  هدروآ  اـیند  هب  نآ  یتشهب  تاـکرب  زا  يرادـقم  اـب  دـنوادخ  ار  یتشهب  هویم  ود  هک  تسا  نآ  رطاـخب  راـثآ  همه  نیا 
کی يزور  ام  لاح  ره  هب  دناهدوبن !؟ لفاغ  اهناطرـس  نامرد  يارب  رانا  روگنا و  دئاوف  زا  تسیمیـش  ناکـشزپ  نونکات  ایآ  دـنریگرب . هشوت 
تباید راچد  هک  نانآ  میدرک و  دراو  دوخ  ياههخسن  رد  اهناطرس  عاونا  نامرد  يریگـشیپ و  يارب  ار  هزات  رانا  بآ  ناویل  روگنا و 3  ولیک 

دنق دض  ياهوراد  زا  نآ  رانک  رد  دننک و  لرتنک  ار  نوخ  دنق  ات  میدومن  شوخیم  رانا  بآ  شوخیم و  روگنا  ندروخ  هب  هیـصوت  ار  دنتـسه 
؟ تسا مادک  دوصقم  نیریـش و  رانا  بر  میراد و  شرت  رانا  بر  هک  دننکیم  لاؤس  هاگ  میدوبن . لفاغ  رانا  بر  هروغبآ و  هلمج  زا  رگید 

. داب اراوگ  تباید  هب  نایالتبم  ماکب  رتشیب  نآ  شرت  اذهعم  تسا  رامیب  رایتخا  هب  منکیم  ضرع  خساپ  رد 
روگنا هریش  میهدیم . رارق  رامیب  یئوراد  روتسد  رد  اذغ  اب  هارمه  ار  روگنا  هریش  هکرس  تبرش  ناویل  کی  رابره  راب  هنازور 3  نآ  رب  هوالع 

یکی  تسا  مهم  ریثأت  ود  ياراد 
121 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

کی اب  روگنا  هریـش  دـشابیم . هجوت  دروم  هک  تسا  نآ  ندوب  ناطرـس  دـض  مود  دـشابیم و  ناطرـس  هب  نایالتبم  مهم  زاین  هک  يزاسنوخ 
. دیآیم تسدب  روگنا  هریش  هکرس  دوشیم و  طولخم  یگناخ  هکرس  دوخ  مجح  ای  نزو  مهد 

ره هب  دوریم . رامشب  اهناطرس  اهتیتاپه و  کی  هرامش  نمشد  سوریو و  دض  تیصاخ  دشاب  هک  یلکش  عون و  ره  هب  ياهکرس  تابیکرت 
رثؤم لماوع  اهرازبا و  همه  هلیسونیدب  ات  درک  دراو  ار  هکرـس  اهتبرـش  اهرـسد و  اهدالاس و  زاجم و  ياهاذغ  رد  ناوتیم  هقیلـس  قیرط و 

. دبای ینوزف  رتشیب  هچره  رامیب  ییاناوت  گنهامه و  يرامیب  هیلع 
: مود

. تسا هدرک  لاغشا  ار  دبک  زا  یکچوک  شخب  ءاقستسا 
: مینکیم باختنا  بیترت  نیا  هب  ار  حبص  جضنم 

تـسا یقاب  بآ  يامرگ  هک  ینامز  ات  اعیرـس  دینک و  فاص  سپـس  دـینک  مهرد  شوجبآ  ناویل   1 اب 5 / ار  نیبجنرت  يروخاذـغ  قشاـق   3
ییاذـغ میژر  نتم  يور  زا  ار  هناحبـص  دـنکن . لیم  يزیچ  رگید  تعاس  ات 2  دنک ، لیم  ات  دیزیرب  زیمت  ریـشکاخ  يروخاذـغ  قشاق  يور 3 

جضنم هاگنآ  دروخن  يزیچ  هناحبص  فرـص  زا  دعب  تعاس  کی  ات  لقا  دح  دنک . لیم  لیامت  تروص  رد  باختنا و  یناطرـس  نارامیب  هژیو 
: دنک شون  ریز  بیترت  اب  ار  یکمک 

یکمک جضنم 

هب عورش  مارآ  سپس  دسرب  شوج  هب  ات  دینک  غاد  هتسه  نودب  زیوم  ددع  اب 72  ار  کشرز  بآ  ناویل  کی  رهظ  زا  شیپ  دودح 10  تعاس 
. دنک لیم  دهدیم  هزاجا  اهتشا  هک  ردقنآ  ات  ار  رگید  مین  دنک . لوانت  ارابجا  ار  نآ  زا  یمین  دنک  نآ  ندروخ 

122 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

راهان زا  لبق 

نودـب هروغبآ  ای  ومیلبآ  تبرـش  ناکتـسا  کی  رد  يروخابرم  قشاق  کی  مادـکره  زا  هزرفـسا  اب  هفرخ  مخت  راهان ، زا  لـبق  تعاـس  مین 
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. دنک لیم  هدرک  نیریش  یمک  تساوخ  رگا  طولخم و  کمن 
. دنک باختنا  رسناک  یئاذغ  میژر  زا  ار  ماش  راهان و 

ءوس رد  هدناشوج  ود  ره  روتسد  هک  ار  ماع  لهسم  دعب  دنک و  لیم  ار  تجهب  تباید ، هدناشوج  راهان  فرـص  زا  هتـشذگ  تعاس  ات 2   1 / 5
لبق هلحرم  تاروتسد  یمامت  روخب و  ناهد و  ردوپ  نزبآ و  تسا . یلبق  هخـسن  نامه  ساسارب  مه  نآ  تاعفد  دادعت و  دش . رکذ  لوا  هینقلا 

. دیامن ارجا  ار 
: موس

رد روموت  زکرم  هتفرگ و  رارق  ریثأت  تحت  زین  دبک  رگید  ياهشخب  هدومن و  مکحتسم  دبک  زا  یشخب  رد  ار  دوخ  هاگیاپ  اقـستسا  ای  زوریس 
. تسا ندش  تخس  لاح 

: مینکیم باختنا  بیترت  نیا  هب  ار  حبص  جضنم 

دودـح 2 دـنک . لیم  هدومن  فاـص  هتخیر و  شوجبآ  ناویل   1 رد 5 / ار  سولف  زغم  لاقثم  ود  اـب  يروخاذـغ  قشاـق  نازیم 3  هب  نیبـجنرت 
: بیترت نیا  هب  دورب . یکمک  جضنم  يزاسهدامآ  يوسب  فرص و  ار  هناحبص  هاگنآ  دروخن  يزیچ  تعاس 

ینساک قرع  اب  درس  نیلم 

ینساک  قرع  تشخدیب ، کشرت ،)  ) ضامح مخت  ینساک ، مخت  ردنغچ ، مخت  یتبرش ، مخت 
مدع تروص  رد  دینک و  طولخم  دیاهدرک  مهرد  هک  ار  اهوراد  زا  يروخاذغ  قشاق  کی  دسرب . شوج  ّدح  هب  ات  دینک  غاد  ار  ینساک  قرع 

. دینک لیم  ندش  کنخ  زا  سپ  هدرک  نیریش  رکش  یمک  اب  نوخ  دنق  يرامیب  دوجو 
123 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ماش راهان و  زا  لبق  يوراد 

. دیامن لوانت  ماش  راهان و  فرص  زا  لبق  تعاس  مین  لبق  روتسد  قبط  ار  هزرفسا  هفرخ و  مخت 
. دینک لیم  باختنا و  ریز  تسیل  زا  هک  دشابیم  پوس  طقف  اهوراد  عورش  زا  لوا  زور  نارامیب 15  نیا  يارب  ییاذغ  میژر 

: زینشگ پوس  - 1
کمن و یبرچ ، نودـب  غرم  اـی  دنفـسوگ  هچیهاـم  زاـیپ ، ریـس ، هبح  کـی  جـنرب ، یمک  سدـع ، ردـنغچ ، گرب  اـی  جانفـسا  زینـشگ ، يزبس 

. هبوچدرز
: ایبول اب  وج  شآ  - 2

نغور یمک  فرـصم  ماگنه  دوش . هتخپ  حبـص  ات  میالم  هلعـش  يور  بش  ره  کمن  زایپ و  ریـس ، هبح  کی  اـیبول ، اـب  هک  هدـنکتسوپ  وج 
. ددرگ هفاضا  ومیلبآ  اب  نوتیز 

: یگنرف دوخن  پوس  - 3
هچیهام لـیامت  تروص  رد  سدـع و  وج و  یمک  ریـس و  هبح  کـی  زاـیپ و  هدـش و  هدـنر  جـیوه  اـب  هارمه  زینـشگ  يرفعج ، عاـنعن ، يزبس 

. دشاب کمن  هبوچدرز و  نآ  ینشاچ  دوش . هتخپ  نآ  اب  یبرچ  نودب  غرم  ای  دنفسوگ 
: دنفسوگ دیفس  رگج  نادریش و  باریس و  - 4

ماگنه دوش . هتخپ  میالم  هلعش  يور  ریس  هبح  کی  هبوچدرز و  کمن و  زایپ ، اب  دیشاب ، هتفرگن  ار  نآ  ياهزرپ  یلو  هتفرگ  ار  نآ  یبرچ  هک 
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. دینک هفاضا  ومیلبآ  یمک  فرصم 
: لگملک پوس  - 5

. دوش هتخپ  زایپ  هبوچدرز و  کمن و  اب  ریـس  هبح  کی  یبرچ ، نودب  غرم  ای  دنفـسوگ  هچیهام  جـیوه ، يرفعج ، زینـشگ و  يزبس  لگملک ،
. دینک هفاضا  ومیلبآ  یمک  فرصم  ماگنه 

124 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 
: زینشگ هتک  - 6

هبوچدرز و زایپ و  کمن و  اب  هک  یبرچ  نودـب  غرم  ای  دنفـسوگ  هچیهام  اب  هارمه  دـشاب ، هدـش  تخپزغم  الماک  هک  زینـشگ  يزبس  جـنرب و 
. دشاب هدش  زپبآ  ریس  هبح  کی 

: لالب پوس  - 7
ياههناد دوش . هتخپ  میالم  هلعش  يور  هبوچدرز  کمن و  زایپ و  اب  هارمه  ریس  هبح  کی  زینشگ ، يزبس  جیوه ، وج ، سدع ، لالب ، ياههناد 

. دشاب هدش  مرن  هتخپ و  الماک  دیاب  لالب 
. دوش تیاعر  رسناک  ییاذغ  میژر  قبط  زین  اهزیهرپ 

. دراذگ ارجا  هب  یلبق  زیوجت  دننام  اقیقد  ار  تاروتسد  ریاس 
: مراهچ

. تسا هدینارتسگ  دبک  جوسن  رد  ار  دوخ  یسوپاتخا  ياپ  تسد و  هدرک و  مکحتسم  ار  دوخ  رگنس  الماک  اقستسا  ای  زوریس 

مینکیم ارجا  باختنا و  بیترت  نیا  هب  ار  حبص  جضنم 

. ددرگ لوانت  اتشان  حبص  دینک ، فاص  هتخیر  شوجبآ  ناویل   1 رد 5 / سولف  زغم  لاقثم  اب 2  هارمه  يروخاذغ  قشاق  نازیم 3  هب  نیبجنرت 

یکمک جضنم 

. دنک لیم  ناویل  کی  نازیم  هب  رابره  رهظ  حبص و  نیب  هدش  هدامآ  لبق  زا  هک  ریز  لومرف  اب  ههکاف  تبرش 
: تایقرع

. یسیس لداعم 650  يرطب  کی  مادکره  زا  ناینز  قرع  عانعن ، قرع  زینشگ ، قرع  دیب ، قرع  یغایزاغ ، قرع  هرتهاش ، قرع  ینساک ، قرع 
: اههویمبآ

125 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. مرگ مادکره 250  زا  ولابلآ  سالیگ ، رانا ، زبسهجوگ ، توروف ، پیرگ  کشمت ، شوخیم ، لاقترپ 

ّدح هب  ات  دینک  ربارب  دنچ  ار  دوجوم  داوم  زا  مادکره  دوبن  سرتسد  رد  رگا  زاب  یگنران و  بیـس ، هناودـنه ، بآ  دوبن  سرتسد  رد  مادـکره 
. دسرب باصن 

: هیهت زرط 
هک ياهزادنا  هب  تابن  ای  رکش و  ای  یعیبط  لسع  يرادقم  سپـس  دیناشوجب ، میالم  هلعـش  يور  هقیقد  تدم 10  هب  ار  اههویمبآ  تایقرع و 
رد دـیناشوجب . رگید  هقیقد  هفاضا و 10  هدـیئاس  نارفعز  يروخیاچ  قشاـق  فصن  دـیناشوجب . رگید  هقیقد  هدرک و 10  دراو  دوـش  نیریش 

. دوشن دساف  تبرش  ات  دینک  هیهت  ار  تبرش  زا  يرتمک  زود  اهتبسن  تیاعر  اب  دیناوتیم  دینک . يرادهگن  لاچخی 

ماش راهان و  زا  لبق  يوراد 
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: شوخیم رانا  تبرش 
ولیک کی  کمنیب  هروغبآ  ولیک ، عبر  رانا  بر  ولیک ، مین  شوخیم  رانا  بآ 

اب ای  درـس  هدیـشوج  بآ  يرادقم  اب  دـشاب  هدـنهدرازآ  نآ  شرت  رگا  دـنک . لیم  ناکتـسا  کی  رابره  ماش  راهان و  زا  لبق  طولخم و  مه  اب 
. دیئامن طولخم  ینساک  قرع 

. دینک لیم  موس  هلحرم  قبط  ار  اذغ 

رصع يوراد 

. دنک لیم  بش  رهظ و  زا  دعب  نیب  هلصاف  اب  ار  تجهب  تباید و  هدناشوج  اهرصع 
: دیامن علب  ار  ریز  داوم  يواح  لوسپک  کی  نآ  يور  دهد و  ماجنا  روتسد  قبط  ار  ماع  لهسم 

. دیوش گرب  دبرت ، لظنح ، درز ، ربص 
ار اهلوسپک  زا  ددع  یلا 2  کی  لهسم  فرـصم  رابره  اب  هارمه  دینک . رپ  یمرگیلیم  ياهلوسپک 500  رد  ردوپ و  مهاب  يواـسم  ار  ازجا 

. دوش لاهسا  ات  دنک  لیم 
126 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

همحرلا هیلع  انیس  یلع  وبا  سیئرلا  خیش  تاشیامرف  هب  طوبرم  ثحب  رد  نآ  نازیم  لاهـسا و  یگنوگچ  ثحب  تسا . يرورـض  لاهـسا  داجیا 
عفد يارب  دریذپ  تروص  جازم  تباجا  هبترم  یلا 5  اب 4  یلاهسا  هنازور  هچنانچ  دشابیم . حرطم  تسا  امش  يورردور  هک  باتک  نیمه  رد 
مجح دـنکیم . ایهم  دـبک  يزاسزاب  يارب  ار  هنیمز  عفد و  ار  يداع  ریغ  ياهلولـس  زیمت و  ار  دـبک  ياضف  نآ  رب  هوالع  دـیفم و  هدـعم  بآ 

مه زاب  رگا  تسا . يرامیب  جالع  رد  کشزپ  تیقفوم  هناشن  دشاب  هدـشبذج ، تاعیام  نازیم  زا  رتشیب  یمک  رگا  اههدور  زا  یعفد  تاعیام 
رد دناوتیم  اهنت  هن  ریز  هنقح  يوراد  دشاب . نامرد  لاور  قفاوم  لاح  نیع  رد  هک  تفرگ  کمک  دـیاب  رگید  ياههار  زا  درکن  تباجا  جازم 

. دراد ییازسهب  ریثأت  زین  روکذم  يرامیب  جالع  رد  هکلب  دشاب  زاسراک  هنیمز  نیا 

هلحرم 4 اقستسا  هنقح 

. واگ هرهز  ماداب و  ای  دجنک  نوتیز ، کچرک ، نغور  اینومقس ، جنیبکس ، یمتخ ، لگ  رفولین ، بادس ، لظنح ، درز ، ربص 
مین دینک . فاص  دنامب  یقاب  ناویل   1 ات 5 / دیناشوجب  بآ  ناویل  اب 3  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  کی  رابره  دـینک . بوکمین  ار  کشخ  ءازجا 

ار هنقح  هلیـسو  دـینک . هنقح  هنقح ، هژیو  هلیـسو  اب  طولخم و  واگ  هرهز  رادـقم  ناـمه  اـب  دوب  سرتسد  رد  هک  مادـکره  زا  نغور  ناکتـسا 
هدرک و ادج  ار  گنرس  نزوس  هک  بیترت  نیا  هب  یـسیس )  50  ) الومعم دومن  هیهت  گرزب  گنرـس  دینک . تسرد  ياهداس  رازبا  اب  ناوتیم 

. دیراذگب دشاب  گنرس  هب  هدیبسچ  نزوس  هت  اب  قباطم  نآ  رطق  هک  یفافش  گنلیش  تشگنا  دنب  هس  هزادنا  هب  نآ  ياج  هب 
. دشابیم بسانم  یهام  يرادهگن  ياهمیراوکآ  رد  هک  اهنآ  ای  رلوک  ياهگنلیش  الومعم 

فان يور  ینتشاذگ 

: دیلامب فان  يور  ار  ریز  يوراد  حبص  ات  بش  هراومه 
127 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. رتوبک زوغلچ  هکرس ، ماداب  ای  جنک  ای  نوتیز  نغور  واگ ، هرهز  اینومقس ، انس ، لظنحلا ، محش  درز ، ربص 

افش کیپ  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 646 

http://www.ghaemiyeh.com


. دوش در  کلا  نیرتزیر  زا  ترگ  دننام  ات  دینک  ردوپ  الماک  ار  کشخ  ياهوراد 
ره دینک و  كاپ  بش  هدرک  رارکت  حبـص  و  دینک . كاپ  مرگ  بآ  اب  حبـص  دـیلامب و  فان  يور  بش  ره  دیـشرسب و  واگ  هرهز  نغور و  اب 

. دیئامن رارکت  بش  ره  زور و 

اقستسا فایش 

. دـیئامن لامعتـسا  دـعقم  قیرط  زا  بش  ره  دـشاب  هدـش  کـشخ  هلیلبنـش  باـعل  اـب  هک  اـنح ، نیریـش ، شوج  اینومقـس ، لـظنح ، درز ، ربص 
. دریگ رارق  هدافتسا  دروم  دناوتیم  زین  لیدوکازیب  دننام  یئایمیش  دوجوم  ياهفایش 

اقستسا نزبآ 

هدروآرد بوکمین  تلاح  هب  طولخم و  مهاب  تشم  کی  دودح  مادکره  زا  زور  ره  زاریـش  لگ  دیب ، گرب  دروم ، انح ، یمتخ ، لگ  ردـس ،
نغور یمک  دروم و  ردـس و  زا  یطولخم  اب  سپـس  دـشکب . زارد  نآ  رد  تعاس  مین  راـمیب  ندـش  مرلو  زا  سپ  دـیزیرب و  ناو  غاد  بآ  رد 

. دوش جراخ  مامح  زا  هدرک  کشخ  ار  ندب  دیوشب و  ار  رس  ندب و  هکرس  نوتیز و 
: مجنپ

. تسا ندش  میلست  لاح  رد  اقستسا  لاگنچ  رد  الماک  دبک 
نابیبط تسا و  رسیم  راختفارپ  ناریا  ناریا ، ناشروشک  یموب  بط  رد  اقستسا  نامرد  هک  دننادب  هلحرم  نیا  هب  ندیسر  زا  لبق  نارامیب  شاک 

تعنص و رصع  ياهيرامیب  هقباسیب  موجه  اب  کنیا  دنتسه و  هدوب و  یکـشزپ  يروآنف  شناد و  ملع و  هصرع  ياعدایب  نانامرهق  یناریا 
مه رانک  رد  ود  ره  نامیا  ملع و  هک  دـنکیم  تابثا  اـیند  هب  دـنکیم و  دوخ  نآ  زا  ار  نادـیم  هک  تسا  ناریا  نیمزرـس  مه  زاـب  يژولونکت 

لاب  ود  ناسب 
128 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

دنیاسیم ناشراگدرورپ  ناتسآ  هب  رـس  یملع  دادعتـسا  ناوت و  همه  نیا  اب  زاب  دندرونیمرد و  ار  بط  شناد  لیدبیب  ياهناشکهک  زاورپ 
. دروآ گنچ  هب  میهاوخ  وت  زا  میناتسیم و  وت  زا  میتفرگ و  وت  زا  هدنام  يریت  نامدنمس  كارتف  هب  رگا  ام  بیغ  رارسا  ياناد  هناگی  ياهک 

ناوتان ینت  اب  هدومیپ و  ار  ینامردوترپ  ینامردیمیـش و  یحارج و  يرادربهنومن و  لیبق  زا  فراعتم  ياههار  نارامیب  رثکا  یتلاـح  نینچ  رد 
یقاب دوبهب  يوسب  یهار  دیاش  دنیآیم  نآ  يوس  هب  هتفای و  میدق  یتنس و  بط  ار  دوخ  دیما  هار  نیرخآ  هدش  هدیشک  فعـض  هب  يدبلاک  و 
دراد اذغ  هب  اهتشا  زونه  ایآ  بعص  ياهنامرد  ماجنا  رثا  رد  رامیب  هکنآ  ادتبا  تسا ، رایـسب  تیمها  زئاح  عوضوم  ود  طیارـش  نیا  رد  دشاب .

يورین دیامن ؟ مضه  ار  هدش  هدـیعلب  ياذـغ  دـناوتیم  شاهمـضاه  هوق  ایآ  دـناوتیم  رگا  دـنک . لوانت  اذـغ  دـناوتیم  رگید  ترابع  هب  ای  و 
هدعم رد  يزیچ  هدش و  غارفتـسا  هب  لیدبت  عوهت  تلاح  دیاش  درذگب ؟ مضه  لحارم  زا  ات  دراد  هگن  ار  اذـغ  دـناوتیم  روطچ ؟ هدـنرادهگن 

زور دنچ  دریگیمن . تروص  جازم  تباجا  هدش و  ناوتان  عفد  يورین  اما  تسا  مارم  رب  همـضاه  هدنرادهگن و  يورین  هکنآ  مود  دـنامیمن !.
. دهدیمن نوریب  يزیچ  دنکیمن و  راک  مکش  هتفه  ود  هتفه و  کی  و 

لوا هـلحو  رد  بـیترت  نـیا  هـب  دوـمن . تیوـقت  ار  اهتــشا  يورین  دـش و  راـکبتسد  اروـف  دـیاب  درادــن  اهتــشا  راـمیب  رگا  لوا  تروـص  رد 
ریز بیترت  هب  روآاهتـشا  ياهوراد  اب  دشاب  هدش  ندروخ  اذغ  عنام  یلکب  هک  دشابن  دایز  ردقنآ  هدـعم  لخاد  تاعیام  بآ و  هکیتروصرد 

: مینکیم لمع 

هب چیپتشگنا 
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مرگ  دنق 50  مرگ ، دصکی  هب  هویمبآ 
129 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هب مادـکره  هدرک  هکتهکت  ار  نآ  دوش . درـس  دـیراذگب  سپـس  ددرگ  ظیلغ  ات  دـیناشوجب  ردـقنآ  میـالم  هلعـش  يور  طولخم و  ار  ود  ره 
. دکمب هتشاذگ  ناهد  رد  راب  نیدنچ  هنازور  دشاب . تالکش  کی  هزادنا 

رانا چیپتشگنا 

مرگ دنق 75  مرگ ، دصکی  شرت  رانا  بآ 

کشرزبآ چیپتشگنا 

مرگ دنق 75  مرگ ، دصکی  یبآ  کشرزبآ 

هناگهس چیپتشگنا 

. مرگ دنق 80  مرگ ، مادکره 33  زا  یبآ  کشرز  بآ  شرت و  رانا  بآ  هب ، هویمبآ 
. دشابیم كرتشم  هب  بآ  چیپتشگنا  دننام  نآ  فرصم  چیپتشگنا و  فرصم  هیهت و  زرط 

رگید هناگهس  چیپتشگنا 

رانا بآ  هب ، بآ  بیس ، هویمبآ 
. تسا لبق  دننام  هیهت  زرط 

رگید روآاهتشا 

. دشاب مکاح  درس  ءاقستسا  هکیتروصرد 
دوع عانعن ، یکطصم ، هریز ، مرگ ، مادکره 5  زا  سفرک  مخت  نیریـش و  نوسینا  له ،)  ) هلقاق نیچراد ، کخیم ، هفرخ ، مخت  بیطلا ، لبنس 

. مرگ دودح 250  لسع  مرگ ، مادکره 3  زا  لفلف  و 
130 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دنک لیم  رتشیب  ات  يروخابرم  قشاق  ات 3  کی  زا  زور  ره  دیشرسب . لسع  اب  دینک و  ردوپ  الماک  ار  کشخ  ياهوراد 
ياهگرب زا  یشرف  هکیلاحرد  دیب  تخرد  ریز  درب و  هدیشوپ  رس  لحم  زا  نوریب  یئاج  هب  ار  رامیب  تسا  رتهب  ینارحب  نینچنیا  یتلاح  رد 

لحم هب  ماگنهبش  دریذپ و  ماجنا  اهنامرد  ریاس  دشاب  هدیشک  زارد  دیب  گرب  زا  یکشت  يور  رامیب  تسا و  هدش  هدرتسگ  نیمز  يور  دیب 
زا روبع  ات  راک  نیا  دـینارتسگب و  دـیب  گرب  زا  ياهزات  شرف  هتـشگزاب  اج  نامه  هب  هراـبود  رحـس  ماـگنه  هب  زور  ره  هتـشگزاب  هدیـشوپرس 

. دشاب هتشاد  همادا  رطخ  هلحرم 

یهاگحبص جضنم 

لاقثم  سولف 2  زغم  يروخاذغ ، قشاق  نیبجنرت 3 
نیا اب  رامیب  رگا  دنک . لیم  ار  نآ  اتـشان  حبـص  رامیب  دینک ، فاص  دـیزیرب و  شوجبآ  ناویل   1 رد 5 / ار  وراد  ود  ره  اتشان  حبـص  زور  ره 
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زا ار  ثیبخ  تاعیام  دناوتب  هعفاد  يورین  ات  دوش  راکبتسد  رگید  ياهوراد  دیاب  الا  تسا و  بوخ  رایـسب  هک  دریگب  لاهـسا  جضنم  يوراد 
. دنک جراخ  دبک  هدعم و 

زا حرطم و  تسا  نایرج  رد  دنتسه  میدق  بط  هب  لیامتم  هک  زورما  ءابطا  نایم  هاگ  هک  ار  یثحب  مراچان  موش  رگید  تازیوجت  هکنآ  زا  لبق 
: منک عافد  ماهدرک  فیلأت  ار  يدبک  زوریس  نامرد  نآ  ساسارب  هک  دوخ  هیرظن 

رثـکا رد  اـما  دـنادیم  كاـنرطخ  رایـسب  یقذ  ياقـستسا  رد  ار  راـمیب  نداد  لاهـسا  نوناـق  فورعم  باـتک  رد  هـمحرلا  هـیلع  سیئرلا  خـیش 
هک نامرد  شور  هب  ءابطا  یخرب  ات  هدـش  ثعاب  عوضوم  نیمه  دوشیم . زیوجت  روآلاهـسا  ياهوراد  دـنکیم  هئارا  هک  ینامرد  ياهشور 

رامیب هکیلاحرد  تسا  هدش  زیوجت  اهوراد  نیا  رد  تبرش  هدناشوج و  تاعیام و  همه  نیا  ارچ  هک  دننک  ضارتعا  هدش  رکذ  باتک  نیا  رد 
! دربیم جنر  بآرپ  مکش  زا 

131 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 
لاهسا داجیا  دبک  يزاسزاب  يارب  هار  نیرتهب  اما  دربیم  جنر  مکـش  رد  رایـسب  تاعیام  زا  رامیب  هک  تسا  تسرد  منکیم  ضرع  باوج  رد 

ياـهوراد نازیم  زا  رتـشیب  یمک  یعفد  داوـم  نازیم  رگا  تـسا . نآ  جورخ  تاـعیام و  دورو  نـیب  یبساــنت  ياراد  لاهــسا  نـیا  اــما  تـسا .
تسین یکشزپ  چیه  دییأت  دروم  دزاس  ناوتان  ار  رامیب  هک  دیدش  لاهسا  دوریم . يدوبهب  هب  ور  دبک  جیردتهب  دشاب  اهتبرش  یندناشوج و 

ياهوراد کشخ  هیذغا  اب  ناوتیم  هنوگچ  دشابیم . يرتيدج  رطخ  دبک  جازم  هدننکتخـس  تفـس و  ياهاذغ  زیوجت  رگید  يوس  زا  اما 
ار تفـس  کشخ و  ياذغ  دناوتیم  نارحب  رد  ریگرد و  دبک  هنوگچ  دومن و  نکمم  ار  نآ  يراذگریثأت  دناسر و  دـبک  هب  ار  اقـستسا  دـض 

!؟ دنک مضه 
نوچمه ییاهیندرکخرس  ای  بابک  الثم  دناوتیم  هنوگچ  رامیب  هدعم ، دبک و  رد  همضاه  يورین  یتسـس  فعـض و  لیلد  هب  رگید  يوس  زا 

؟ دیامن مضه  ار  نان  یتح  ای  تلتک 
تاعیام بآ و  جورخ  دناهتفایزاب . ار  دوخ  یتمالس  بسانم  يزاسکاپ  لاهسا و  داجیا  اب  دناهتفای  افـش  باتک  نیا  شور  اب  هک  ینارامیب  همه 

ضرع هک  روطنامه  هتبلا  دـشاب . دوبهب  هب  ور  دـنور  زا  ياهناشن  دـناوتیم  یعیبط  تروص  هب  مهنآ  اههدور  قیرط  زا  ییاقـستسا  رامیب  مکش 
هدش هدهاشم  اهراب  ددرگ . عفد  تیـسآ  بآ  هرابکی » هن   » جیردتهب ات  دشاب  بآ  اذـغ و  بذـج  نازیم  زا  رتشیب  یمک  دـیاب  عفد  نازیم  مدرک 

يرید اما  تسا  هدیشک  یتحار  سفن  ضیرم  يزور  دنچ  هدش و  هیلخت  رامیب  بآرپ  مکـش  يوق  روآراردا  ياهصرق  اهوراد و  هلیـسوب  هک 
جالع هار  رتنوخمک و  رتفیعـض و  رامیب  هدـش و  رتتفـس  رتکشخ و  دـبک  هک  توافت  نیا  اـب  هدـش  بآرپ  مکـش  هراـبود  هک  دـیاپیمن 

. تسا یئوراد ) مامح   ) نزبآ ندرب  راکب  رد  هلمج  زا  تیسآ  عفد  ياههار  زا  رگید  یخرب  رتتخس !.
. تسا هدش  موقرم  باتک  نیا  نامرد  ياهشور  رد  یصاخ  ياهلمعلاروتسد  اب  ینالوط  نامز  اب  کشخ  ياهتماجح  ندرب  راکب 

لصاح هدیا  نیا  و  ریغال !. تسا و  یناریا  بط  هب  ّطلـسم  کشزپ  یلـصا  فده  ییاقـستسا  رامیب  جالع  رد  دبک  ندش  تفـس  زا  يریگـشیپ 
مرن و ياهاذغ  اب  رگم  دوشیمن 

132 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 
هب دیدرگ  رارقرب  بذج  زا  رتشیب  عفد  عفن  هب  مزال  نزاوت  هدعم  هب  ییاذغ  تادراو  رهوگدب و  تاعیام  عفد  نیب  هک  یماگنه  نیاربانب  زپبآ .

رارطـضا و عقاوم  رد  اهنت  مکـش  يور  زا  صوصخم  ياهلوپمآ  طسوت  هدـعم  بآ  ندیـشک  میاهتفای . تسد  راـمیب  جـالع  يارب  هار  نیرتهب 
تمینغ ار  تصرف  کـشزپ  تسا  هدـش  رتکبـس  راـمیب  سفن  هک  هدـمآتسدهب  هلـصاف  رد  هکنآ  طرـش  هب  مه  نآ  ددرگیم . دـییأت  تیروـف 

. دروآ لمعهب  يریگولج  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  هرابود  تاعیام  ندش  عمج  زا  ات  دریگ  راکب  ار  بسانم  ياهنامرد  هدرمش 

یکمک جضنم 
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. لاقثم ود  ات  کی  تشخریش  ناویل ، کی  رانا  بآ 
. دینک لح  نآ  رد  ار  تشخ  ریش  دسرب و  شوج  دح  هب  ات  دینک  غاد  ار  رانا  بآ 

. دنک شون  ار  نآ  رامیب  ات  دینک  فاص 

ماش راهان و  زا  لبق  يوراد 

بآ دـنچ  یتارطق  دـیب و  قرع  ای  ینـساک  قرع  ناکتـسا  کی  رد  يروخابرم  قشاـق  کـی  مادـکره  زا  یتبرـش  مخت  هزرفـسا و  هفرخ ، مخت 
. دنک لوانت  ار  نآ  رامیب  ات  دینک  جوزمم  هدش ، نیریش  رکش  يزیچان  رادقم  اب  هک  کشرز  بآ  ای  شرت  رانا  بآ  ای  شرتومیل ،

لهسم یندناشوج  يوراد 

جالع لئاسم  مها  زا  نیا  دیـشخب . ناماس  ار  هدعم  تاعیام  هنازور  هیلخت  راک  میالم  لاهـسا  داجیا  اب  بسانم و  يوراد  اب  دیاب  اهرهظ  زا  دعب 
یکدـنا عفد  نازیم  تسا  راظتنا  دروم  هک  روطنامه  ات  دوش  هیلخت  مکـش  راب  یلا 4  هنازور 3  دنکیم  باجیا  جازم  تباجا  ترورـض  تسا .

مزال ینوگانوگ  ریبادـت  تادـیهمت و  دوشیمن و  لصاح  دوصقم  ناراـمیب  نیا  رد  یتحارب  ـالومعم  دـشاب . ناـهد  هار  زا  تادراو  زا  رتنوزف 
: ریز ياهیندوزفا  اب  تسا  ماع  لهسم  هخسن  اهنآ  زا  یکی  تسا .

133 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 
رد دوجوم  ياهانـس  گرب  دـینک . يزاسکاپ  ار  رامیب  لهـسم  نیا  هلیـسوب  رتشیب  ات  راب  یلا 2  کی  اهرهظ  زا  دـعب  ارقیف . جرایا  ماـع ، لهـسم 

درکن داـجیا  لاهـسا  رگا  مه  زاـب  میهدیم . شیازفا  مرگ  ات 150  ار  نآ  رادـقم  راچان  اذـل  درادـن  یکم  يانـس  دـننام  ار  مزال  تیفیک  رازاب 
دیوش گرب  ای  مخت  ندوزفا  میهدیم . رامیب  هب  لهسم  اب  هارمه  هدرک  بایسآ  ار  کشخ  دیوش  گرب  ای  مخت  لظنح و  درز و  ربص  يرادقم 

. دوریم راکب  وراد  نیا  رد  حلصم  ناونعهب  تسا و  یلامتحا  هچیپلد  لرتنک  يارب 
( هلابرب  ) نوراسا مرگ ، نیچراد 25  مرگ ، اولآ 350  دشابیم . روآلاهـسا  خلت  نوجعم  يانعمهب  تسا  يروهـشم  يوراد  هک  جرایا  بیکرت 
ناسلب 25 كزان  ياههخاش  ای  اـهکبوچ  مرگ ، ناسلب 25  ياههناد  مرگ ، ییاطخ 25  لبنس  مرگ ، هبابک 25  نآ  ياـجب  دوبن  رگا  مرگ   25

. مرگ ات 25  نارفعز 5  مرگ ، یکطصم 25  مرگ ، ییاطخ 25  نیچراد  مرگ ،
هدش لح  شوجبآ  رد  هک  لسع   ) بالـسع اب  هارمه  ردوپ  هکنآ  یکی  تسا  فرـصم  لباق  تروص  ود  هب  ندرک  ردوپ  زا  سپ  ارقیف  جرایا 

ات زا 1  لهسم  اب  هارمه  نآ  فرـصم  رادقم  دینک ، کشخ  هدروآرد و  صرق  تروصب  قزرا  لقم  بآ  اب  هک  نآ  رگید  دوش و  لوانت  دشاب )
. تسا زورهنابش  کی  رد  وراد  مرج  زا  لاقثم   5

رگید هخسن 

. ضیبا دبرت  یکم ، ءانس  گرب  خرس ، لگ  لهج ، وبا  هناودنه  اینومقس ، جیوافسب ، درز ، ربص 
مهاب ار  هخسن  ود  ره  زا  يرادقم  ناوتیم  دنک . لوانت  نآ  زا  رامیب  دینک  رپ  یمرگیلیم  ات 500  ياهلوسپک 250  رد  هدرک  ردوپ  ار  اهوراد 

. میهدب رامیب  هب  طولخم و 
هجوت 2] دشاب . زاسراک  هطبار  نیا  رد  دناوتیم  هک  تسا  ییاهوراد  زا  رگید  یکی  قبرخ 

ص134 ج9 ؛  افش ؛  کیپ  هعومجم 
134 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 
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نتخیر نوریب  يارب  مکش  ندرک  راک  راب  یلا 4  دودح 3  دیزرو . بانتجا  دیدش  لاهسا  زا  دیاب  رامیب  هب  نداد  لاهسا  رد  هک  دیـشاب  هتـشاد 
راک هب  دـننک  لصاح  ار  دوصقم  دنتـسناوتن  اهلهـسم  رگا  ار  رگید  تادـیهمت  دوش . لابند  دـیاب  زور  ره  تسا و  بسانم  سنجدـب  تاـعیام 

: دیئامن هجوت  ریز  بلاطم  هب  افطل  تساههنقح ، زا  هدافتسا  اهنآ  زا  یکی  دیریگ ؛

هنقح

رامشهب اقستسا  هیلع  بسانم  يریثأت  دوخ  یفرط  زا  دنشاب و  یبوخ  کمک  لکـشم  نیا  رد  دنناوتیم  هک  دنتـسه  یبسانم  ياهوراد  اههنقح 
ياهوراد زا  هدش و  دیق  نآ  رد  هک  جنیبکس  يوراد  تسا . بسانم  دش  هداد  حیضوت  مراهچ  هلحرم  رد  زوریـس  جالع  رد  هک  ياهنقح  دنیآ .

: تسا نینچ  هخسن  حرش  ددرگ . عقاو  دیفم  رایسب  ییاقستسا  مکش  بآ  ندروآ  نوریب  رد  دناوتیم  تسا  روهشم 

هخسن

. واگ هرهز  خلت ، ماداب  ای  نوتیز  نغور  هشفنب ، نغور  ضیبا ، درت  لظنحلا ، محش  اینومقس ، درز ، ربص 
مادکره زا  واگ  هرهز  اهنغور و  اب  دینک و  فاص  دنامب ، رتیل  کی  ات  دـیناشوجب  بآ  رتیل  اب 3  لاقثم  کی  مادکره  زا  ار  کشخ  ياهوراد 

. دینک هدامآ  ندرک  هنقح  يارب  ار  نآ  مرگ  زا 450  رتمک  دیزیمآ و  مهرد  ناکتسا  کی 

فایش

رد خیش  هخسن  دشکب . نوریب  ار  هدعم  یبوطر  هدام  دناوتب  رتشیب  هک  تسا  نآ  ییاقستسا  رامیب  نداد  لاهسا  هب  کمک  يارب  فایـش  نیرتهب 
: تسا ریز  حرش  هب  هخسن  تسا . حوتفم  نیدابارقا  رد  اههخسن  ریاس  دیفم و  هنیمز  نیا  رد  نوناق  باتک 

مرگ سم 90  كزان  هتـسوپ  مرگ ،)  1 زا 5 / رتـمک   ) طاریق ینمچ 7  چراق  ددـع ،  30 كولملا ) بح   ) هنادوهام رذـب  ددـع ، هنزگ 50  رذب 
(. سم هدارب  )

135 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 
ددع کی  زورهنابـش  کی  رد  لوط و  سایقم  رد  تشگنا  دنب  کی  هزادـنا  هب  فایـش  ره  دـینک ، فایـش  نان  زغم  اب  دـینک و  ردوپ  ار  اهوراد 

. دینک هدافتسا  لیدوکازیب  مان  هب  لومعم  یئایمیش  فایش  زا  دیناوتیم  کشزپ  صیخشت  اب  ترورض  تروص  رد  دینک . هدافتسا 

اهینتشاذگ اهدامض و 

ات تشاد  هگن  مرن  ار  دـبک  دـیاب  نامرد  لوط  رد  هراومه  هدوب و  كانرطخ  دـبک  ندـش  تفـس  هک  تهج  نآ  زا  دـبک  رب  اهینتـشاذگ  ریثأت 
رظن رد  دـیاب  ینامرد  ياهشور  مامت  رد  هتکن  نیا  یلوانت  ياهوراد  رب  هوالع  تشادزاـب . ندـش  عمج  لکـشت و  زا  ار  يراـمیب  هداـم  ناوتب 

: دنشاب هتشاد  هدهعرب  ار  یمهم  شقن  دروم  نیا  رد  دنناوتیم  اهدامض  دوش . هتفرگ 

دامض

. دیراذگب دبک  رب  دیناشوجب و  بارش  ای  هکرس  اب  ار  زبس  جاز  درگوگ ، زب ، کشپ  واگ ، نیگرس 
دیـشرسب و مهرد  ردوپ  اب  دـینک و  بآ  ار  واگ  هیپ  هدرک ، ردوپ  ار  ربونـص  غمـص  هرهزرخ ، هدیکـشخ  هقاـس  لـگ و  گرب و  رتوبک ، زوغلچ 

. دیراذگب دبک  يور 
. دینک رارکت  بترم  دوش و  کشخ  ات  دیراذگب  دبک  رب  هتسرد  ار  فدص  تشوگ 
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، درگوگ دنفـسوگ ،) تسوپ  ریز  یبرچ   ) نیلونـال تفز ، ینمرا ، هروب  لـه ،)  ) اـمامح یکطـصم ، درز ،) ربص   ) اولا نارفعز ، رتوبک ، زوغلچ 
. انح زقس ، لسع ، موم 

. دیراذگب دبک  يور  دیشرسب و  مهرد  هنوباب  نغور  اب  ار  همه 
136 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

نوتیز نغور  ءزج و  کی  ربارب  ار 2  هزرفـسا  جنرب و  درآ  دیریگب ، يواسم  مادکره  زا  کهآ  سانور ، یمتخ ، لگ  زینـشگ ، مخت  نشیوآ ،
. دیراذگب دبک  يور  دیشرسب و  مهاب  ار  همه  ءزج ، کی  ربارب   5

فان يور  ینتشاذگ 

. یگناخ هکرس  واگ و  هرهز  نوتیز ، نغور  لظنح ، اینومقس ، درز ، ربص  رتوبک ، زوغلچ 
. دینک دامض  هراومه  رامیب  فان  يور  دیشرسب و  نوتیز  نغور  هکرس و  واگ و  هرهز  اب  دیریگب و  يواسم  ار  ءازجا 

لهسم ریغ  اقستسا  یندناشوج 

رد اقستسا  رگا  دوشیم . میظنت  اهوراد  يدرس  یمرگ و  هبلغ  هب  هجوت  اب  نونکا  دش  هتفگ  نخس  البق  يرامیب  نیا  يدرس  یمرگ و  دروم  رد 
هدـیئارگ يدرـس  هب  اهوراد  تسا  یهیدـب  تسالاب  دـبک  ترارح  دراد و  خـی  بآ  تساوخرد  اـمئاد  راـمیب  تسا و  مرگ  جازم  هبلغ  تلاـح 

. تسا هدمآ  لبق  تاحفص  رد  اهنآ  بیکرت  دنشابیم . بسانم  هدش و  میظنت  درس  جازم  اب  ود  ره  تجهب  تباید و  هدناشوج  دنوشیم .

ددرگیم زیوجت  ریز  هدناشوج  دراد  يرترب  امرس  رگا 

. یبآ کشرز  ینیچ ، دنویر  خرس ، لگ  نویروطنق ، نیتنسفا ، ناینز ، زبس ، هریز  سفرک ، مخت  نایداب ،
يور بآ  ناویل  اب 2  ار  نآ  يروخاذـغ  قشاق  کی  راب  ره  ددرگ  بوکمین  ات  دـینک  بایـسآ  یقرب  نواه  اب  دـیریگب و  يواسم  مادـکره  زا 

. دیهد ماجنا  بش  رصع و  راب  ود  زور  ره  دنک . لیم  هدرک  نیریش  رکـش  یمک  اب  دینک و  فاص  دنامب ، ناویل  کی  ات  دیناشوجب  میالم  هلعش 
زین اههیلک  قیرط  زا  دـیاب  دـشاب  دایز  مکـش  تاعیام  هچناـنچ  هدـش و  مک  راردا  اـی  دوشیم  هدـهاشم  اـههیلک  هیحاـن  زا  يراـکمک  هچناـنچ 

هدولآ و ياهبآ  يرادقم 
137 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

: تسا ریز  حرش  هب  نآ  هخسن  دینک ، قوف  هدناشوج  هارمه  ار  هیلک  يوشتسش  يوراد  دوش  عفد  رهوگدب 
هشفاک  مخت  کساخراخ ، دیوش ، مخت  سالیگ ، مد  ترذ ، لکاک 

. دینک لمع  هدناشوج  روتسد  قبط  طولخم و  مهاب  ار  هدناشوج  ود  ره 

داح ءاقستسا  هژیو  نزبآ 

دنور رد  دـناوتیم  هک  موشیم  رکذـتم  ار  يرتيوق  نزبآ  ثحبم  نیا  رد  میتـشون  ار  ءاقـستسا  هژیو  یئوراد  نزبآ  ماـمح و  لـبق  روطـس  رد 
. دشاب رتبسانم  رتتخس  طیارش  رد  رتزاسراک و  رامیب  نامرد 

بآ يدرگوگ و  تابیکرت  ياراد  هک  یندعم  مرگ  بآ  ياههمـشچ  تسین . بوخ  اهیئاقـستسا  يارب  یلومعم  تروصب  وراد  نودـب  مامح 
يوشتـسش لئاسو  زا  رامیب  هکنآ  نودـب  دوشیم  تسوپ  ندـش  زیمت  بجوم  مامحتـسا  زا  سپ  نآ  تاـبیکرت  هک  یئاهیندـعم  بآ  اـیرد و 

دنک و هدافتسا  یئوراد  مامح  نیا  زا  بترم  رامیب  رگا  تسا . دیفم  رایسب  دنک  هدافتسا  مرگ  ینتبآ  رانک  رد  نوباص  وپماش و  دننام  لوادتم 
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هب زورما  هک  تسا  کشخ  مامح  یئوراد  مامح  نیرتهب  اما  تسا . هدرک  دوخ  دیاع  ار  یناشخرد  جیاتن  دزادرپب  دوخ  نامرد  هب  نآ  رانک  رد 
رامیب رس  هک  طرش  نیا  اب  درک  هدافتسا  غاد  رونت  ياجب  زورما  کشخ  يانوس  زا  ناوتیم  یئزج  یتارییغت  اب  دنیوگیم . کشخ  يانوس  نآ 
سیخ ندب  دننک . حیرفت  شیاههیر  بلق و  درـس  ياوه  اب  دـنمهرهب و  ازفاحور  میـسن  کنخ و  ياوه  زا  ات  دـشاب  انوس  غاد  ياضف  زا  جراخ 

لاحرـس و هچ  هک  دید  دـهاوخ  مامتا  زا  سپ  هاگنآ  دزیرب و  نوریب  ار  یلخاد  مومـس  دوخ  ناوت  قباطم  دـناوتیم  رتشیب  هچره  دوش و  قرع 
. دوب هدشن  كانحرف  نینچ  زگره  يرامیب  نیا  لوط  رد  دیاش  هک  دوشیم  لاحشوخ 

زور ره  اهراب  اهراب و  دـنک و  ینتبآ  هرابود  دریگب و  کشخ  يانوس  دـعب  دـنک و  ینتبآ  یندـعم  بآ  رد  دـناوتیم  یلاوتم  ياهتعاس 
لکش  اب  کشخ  يانوس  زا  هدافتسا  دیایب . نوریب  یناریا  بط  ياهوراد  فرصم  جازم و  تباجا  اذغ و  فرص  يارب  اهنت  دنک و  رارکت 

138 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 
لبنـس و کخیم و  عیـشمارط و  کشم  نشیوآ و  سوتپیلاکوا و  هراصع  دـننام  بسانم  یهایگ  ياهوراد  ندرک  هفاضا  اـب  دـناوتیم  دـیدج 

کبوچ جاز و  درگوگ و  دننام  یندعم  بآ  حالما  هک  دشاب  یضوح  انوس  رانک  رد  دشخبب . فعاضم  ناوت  ار  رامیب  وبشوخ  ناهایگ  ریاس 
بآ ناو  کی  رد  ار  دیب  گرب  يدایز  رادقم  ناوتیم  دنشاب . هدرک  لح  نآ  رد  نآ  لاثما  زاریـش و  يوشرـس  لگ  ینمرا و  هروب  کهآ و  و 

کـشخ يانوس  زا  راب  دـنچ  رگا  دزادرپب . تحارتسا  هب  بآ  نآ  رد  ار  یتدـم  رامیب  درک و  هفاضا  نآ  هب  ار  دـیب  قرع  يرادـقم  دـناشوج و 
. درب دهاوخ  هرهب  رایسب  دنک  تحارتسا  دیب  گرب  هدناشوج  رد  نآ  نیب  رابره  دنک و  هدافتسا 

دبک يور  ياهینتشاذگ 

ياهزاگ جورخ  ناکما  مدع  هب  هجوت  اب  اما  دشاب  درـس  اقـستسا  دنچره  تفرگ . رظن  رد  دبک  يدرـس  یمرگ و  هب  هجوت  اب  دـیاب  ار  اهدامض 
هدـش مکاح  ار  یتقوم  يامرگ  مداد و  حیـضوت  یلبق  ثحابم  رد  هک  روطنامه  دـناهدمآ ، راتفرگ  یمغلب  ربا  رتچ  ریز  هک  ياهناخلگ  بوطرم 
رتمرگ ار  ینتـشاذگ  جازم  جیردتهب  سپـس  دشاب  هدننککشخ  يدح  ات  هدننکدرـس و  دـیاب  امرگ  نیا  روضح  ات  ینتـشاذگ  دامـض  دـشاب .

دبک ندـش  تخـس  تفـس و  زا  ات  دـیهاکب  دامـض  یگدـننککشخ  زا  جـیردتهب  ینعی  دـشاب . هدـننکمرن  لاح  نیع  رد  هک  یئاـمرگ  دـینک 
اهنت مهم  نیا  ددرگ . رارقرب  مزال  لداعت  دبک  يرت  یکـشخ و  یمرگ و  يدرـس و  نیب  دیاب  هراومه  تروص  ره  رد  دیآ . لمع  هب  يریگولج 

هب هک  یئاهاذـغ  دـشاب . هتـشاد  رارق  کشزپ  يورشیپ  دـیاب  صخاـش  نیا  زین  تازیوجت  ریاـس  رد  هکلب  دـیآیمن  تسدـب  اهینتـشاذگ  رد 
ساسارب دـیاب  همه  همه و  تاروخب  هنقح و  ياهوراد  یئوراد ، نزبآ  هدـشزیوجت ، ياـهوراد  راـمیب ، فارطا  ياوهوبآ  دـیهدیم ، ضیرم 

ات دشاب  یبرچ  نودـب  فیطل  ناوج و  هّرب  بابک  دـیاب  دوشیم  زیوجت  بابک  تشوگ  رگا  دـنوش . دایز  مک و  ّریغتم ، نیعم و  صخاش  نیمه 
سومیکلا  حلاص  نوخ  هب  لیدبت  مضه و  تعرسب 

139 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دشاب نارفعز  لیفجنز و  نیچراد و  هریز و  دننام  ازفاورین  بسانم و  ياهرازباگید  اب  هکنآ  هژیوب  ددرگ 

تشوگ هکرس و  سدع و  شآ  نآ  رانک  رد  وهیت و  کبک و  زب و  هلاغزب و  تشوگ  لاثم  ناونعهب  تسا  مکاح  اقـستسا  یمرگ  هک  یماگنه 
لادـتعا هب  ار  دـبک  یمرگ  میهاوخیم  هک  تسا  مزـال  یناـمز  تادـیهمت  نیا  و  دـشاب . هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ياـمرگ  هک  هکرـس  رد  هتخپ 

بط ياملع  مظن  تقد و  دـیرگنب  دـنک . مرن  هجنپ  تسد و  يرامیب  اب  دـنک و  ظفح  ار  دوخ  تردـق  ناوت و  رامیب  لاح  نیع  رد  میناـشکب و 
! دناهتفر شیپ  اجک  ات  هک  ار  یناریا 

ینامردنوخ

هژیو شور  رد  تسا  بسانم  یهدنوخ  رد  رامیب  ناوت  هدرکن و  هبلغ  راـمیب  رب  دـیدش  یکـشخ  تسا و  مکاـح  مرگ  اقـستسا  هکیتروصرد 
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: منکیم رکذ  مدومزآ  اهراب  اهراب و  دوخ  هک  ار  ینامردولاز  يرگید  تماجح و  یکی  یناریا  بط 
. دوشیم ماجنا  دراد  یگتسب  ندب  يزاسنوخ  تردق  رامیب و  ناوت  هب  هک  ینامز  هلصاف  تیاعر  اب  ود  ره  دبک  يور  تماجح  ماع و  تماجح 
هک دراوم  یخرب  رد  دوش . ماـجنا  دـبک  يور  تماـجح  زور  اـت 15  هتفرگ  زور  زا 4  ینامز  هلـصاف  تیاعر  اب  سپـس  ماع و  تماـجح  ادـتبا 

ینامز كدنا  اب  هاگنآ  ریثأت  دـش . دـهاوخ  ماجنا  دـبک  يور  تماجح  ادـتبا  نامه  رد  امیقتـسم  تسا  هدـننک  نارگن  يرامیب  دـشر  تعرس 
ماجنا کشزپ  صیخـشت  رامیب و  زاـین  هب  هجوت  اـب  يریگنوخ  رارکت  دوشیم . هیدـه  راـمیب  هب  طاـشن  یلاحرـس و  دـش و  دـهاوخ  هدـهاشم 

. دوشیم

يریگنوخ نودب  نازغل  کشخ  تماجح 

ارجا ار  نازغل  تماجح  اقـستسا و  هژیو  نغور  اب  شلاـم  هماـنرب  دـبک  هب  تبـسن  تسدرود  طاـقن  تسوپ و  ریز  هب  نوخ  ندـناشک  روظنم  هب 
نوتیز  نغور  لظنح ، نغور  زا : دنترابع  باب  نیا  رد  بسانم  ياهنغور  دوب . دهاوخ  دیفم  هتسیاش و  رایسب  يراک  هک  مینکیم 

140 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 
هتشاد دوجو  نآ  رد  هدننکضبق  يورین  هک  ییاهنغور  خلت ، ماداب  نغور  زقس ، کچرک و  نوتیز و  نغور  زا  یبیکرت  سران ، نوتیز  هژیوب 

. نآ لاسما  وزام و  رانلگ ، راهبهشیمه ، دیب ، هنوباب ، عانعن ، زبس ، ناحیر  نغور  دننام  دشاب 
هب ار  رامیب  نوخ  دوش  زمرق  ندب  رـسارس  تسوپ  هک  يّدـح  ات  تسوپ  يور  تماجح  ناویل  ندـنازغل  اب  دوش و  هداد  شلام  یپایپ  زور  راهچ 

. دـینک ییاریذـپ  يو  زا  مداد  حیـضوت  یلبق  ياهفارگاراپ  رد  هک  ییاهنزبآ  اب  اجنآ  رد  دورب و  مامح  هب  مجنپ  زور  دـیناشکب . تسوپ  ریز 
همادا ار  مامحتـسا  شلام و  زا  ریغ  دراوم  اهوراد و  هتبلا  دنک . تحارتسا  دـیراذگب  دـیهدن و  ماجنا  ار  قوف  ياهراک  زا  کیچیه  مشـش  زور 

زا هدولآ  نادرگرـس و  طالخا  يدایز  رادقم  دش و  دهاوخ  نادنچدص  شریثأت  دش  هتـشون  البق  هک  تیفیک  نآ  اب  ییوراد  ياهنزبآ  دیهد .
هتـساک ریـسم  نیا  رد  مهم  ياهدروآتسد  زا  یکی  دیـشخب . دهاوخ  ضیرم  هب  یـصاخ  طاشن  ناوت و  نآ  رب  هوالع  دوشیم و  جراخ  ندـب 

. دشابیم هدعم  هب  رهوگدب  تاعیام  شزیر  زا  ندش 
رمث رمثم  رایـسب  دـننکیم  شزیر  ناتـشگنا  ياهتنا  ات  اپ  قاس  هضیب و  اهنار و  هب  تاعیام  زا  يرادـقم  هک  یماگنه  تماجح  یناـمردولاز و 

دناوتیم نآ  زا  سپ  تماـجح  شکداـب و  ددرگیم . بلـس  وا  زا  تکرح  هنوگره  ناوت  هک  دوشیم  مروتم  ناـنچ  اـهاپ  هاـگ  دوـب . دـهاوخ 
شکداب ماجنا  روکذم و  ياهنغور  زا  یکی  اب  شلام  زا  سپ  هک  بیترت  نیا  هب  دـیامن  جراخ  ار  نادرگرـس  ياهبآ  نیا  زا  يدایز  رادـقم 

هب تعاس  مین  ات  هتفرگ  هقیقد  زا 10  ینامز  الثم  دیراذگب . تباث  يدایز  تدـم  هب  قاس  هچیهام  ینیئاپ  شخب  يور  ار  تماجح  ناویل  نازغل 
هک ار  ناویل  ریز  هطوحم  غیت  اب  هتـشادرب و  ار  ناویل  سپـس  دوشن . داجیا  لوات  مخز و  دنک و  تمواقم  دناوتب  ناویل  ریز  تسوپ  هک  ياهزادنا 

جراخ هدرک  شزیر  اهیئالاب  زا  هک  یتفابنایم  بآ  يدایز  رادـقم  نوخ  زا  رتشیب  الومعم  دـینک . تماـجح  هدـمآرد  هریت  گـنر  هب  ـالامتحا 
دنور هب  ینایاش  کمک  دـناوتیم  لمع  نیا  رارکت  دـیدرگ و  دـهاوخ  هتـساک  محازم  رهوگدـب و  تاعیام  مجح  زا  راک  نیا  اـب  هک  دوشیم 

. دیامن نامرد 
هدافتسا  دشاب  هتشاد  يدنمورین  ندب  رامیب  هکنآ  طرش  هب  مه  نآ  يرگید  هلیسو  زا  ناوتیم 

141 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 
هتشاد ار  میالم  شکداب  تلاح  هک  هداد  رارق  دیاهدرک  داجیا  تماجح  ناویل  ریز  هک  یکچوک  خاروس  يور  ار  دننامكدابداب  يزیچ  دومن .

ار میالم  شکم  هاگتـسد  کی  دیاب  رگید  ياهتنا  رد  یلو  تسا  بسانم  راک  نیا  يارب  دراد  يراردا  ياهدنوس  هک  یکنکداب  تلاح  دـشاب .
: تسا يرورض  هتکن  دنچ  هب  هجوت  شور  نیا  رد  دنک . تیاده  نوریب  يوسب  ار  مکش  بآ  جیردتب  ات  دومن  هیبعت 

میب هک  ارچ  دـبای  هار  مکـش  یلخاد  هطوحم  هب  هک  دـنک  زاب  ار  مکـش  هراوید  ردـقنآ  تماجح  ناویل  ریز  خاروس  دـیابن  هک  تسا  نآ  یکی 
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. دوریم مکش  یلخاد  تنوفع 
البق هک  روطنامه  دیامن . جراخ  ار  رامیب  مکش  هب  هدش  هدوزفا  بآ  مجح  زا  یمک  رادقم  زور  ره  دشاب و  میالم  دیاب  بآ  هیلخت  نازیم  مود 

تیـسآ بآ  جورخ  نازیم  نیاربانب  دوریم . رامیب  يدوبهب  دیما  دش  جراخ  راردا  اههدور و  قیرط  زا  مکـش  بآ  یعیبط  روطب  رگا  دش  رکذ 
. دوش جراخ  بآ  دیاب  دوشیم  هدوزفا  مکش  هب  بآ  هکنآ  زا  رتشیب  یمک  زور  ره  هک  دشاب  ياهزادنا  هب 

ینامردولاز

دیراذگب دیزادنایب و  دـبک  لحم  يور  تشرد  اتبـسن  يولاز  ددـع  لقا 7  دـح  امیقتـسم  يریگنوخ  نیلوا  رد  راـمیب  ناوت  نتفرگ  رظن  رد  اـب 
نییعت رامیب  یهدنوخ  ناوت  زاین و  بساـنت  هب  ناـنآ  هثج  نازیم  اـهولاز و  دادـعت  دـننامب . یقاـب  تسوپ  يور  لـماک  ندـش  ریـس  اـت  اـهولاز 

. ددرگیم
تکرح دنچ  هب  رـصحنم  اهنت  لوا  ياهزور  رد  نکمم  هژیوب 5  لحارم 3 و 4 و  رد  ءاقستسا  دننام  داح  الماک  طیارـش  رد  ءاقـستسا  نامرد 

زاغآ هدـش  رکذ  تاروتـسد  اب  نامرد  هاگنآ  دـهد  باوج  نآ  هب  رامیب  مسج  رگا  هک  تسا  ینومزآ  تست و  تقیقح  رد  هک  دـشاب  ینامرد 
. دش دهاوخ 

142 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

يرارطضا رایسب  طیارش  رد  نامرد 

1 رد 5 / هک  ریـشکاخ  يروخاذغ  قشاق   3 رابکی » تعاس  ره 3  الومعم   » رابکی تعاس  دنچره  هک  تسا  ریـشکاخ  هب  رـصحنم  رامیب  ياذـغ 
هکرـس شرت ، رانا  بآ  کشرز ، بآ  یگناخ ، هکرـس  ای  هزات  يومیلبآ  یمک  اب  هارمه  تبرـش  تروصب  ینـساک  ظیلغ  الماک  قرع  ناویل 

. دنکیم لوانت  رامیب  هیهت و  نآ  لاثما  هروغبآ و  لصنع ،
تلاح نامه  رد  نیبجرت  هدیـسر و  شوج  دـح  هب  هکیلاحرد  هرتهاـش  ظـیلغ  قرع  بـالگ و  زا  یطولخم  ناویل   1 رد 5 / هک  نیبـجرت  مود 

. دوشیم لوانت  هدش  درس  زا  سپ  هتخیر و  نآ  رد  شوج 
. دناشکب لفسا  هب  ار  یلعا  داوم  رامیب  عضو  اب  بسانتم  يوق  لهسم  ياهفایش  يوق و  لهسم  هنقح  لاح  نامه  رد  موس 

مادکره خلت  ماداب  لصنع و  لظنح و  نوتیز و  دننام  یئاهنغور  اب  شلام  مکش  ياهتنا  ات  فان  يالاب  زا  مکـش  يور  لاح  نامه  رد  مراهچ 
. ددرگ ماجنا  تعاس  هب  تعاس  دوب  سرتسد  رد  هک 

شداب موادـم  روطب  هدـشتماجح  لحم  يور  سپـس  دوش  تماجح  رابکی  ولهپ  پچ  فرط  رد  هک  بیترت  نیا  هب  موادـم ، شکداب  مجنپ 
. ددرگ تیاده  شکداب  لحم  تمس  هب  دش  هداد  حیضوت  هک  موادم  شلام  هلیسوب  یجورخ  ياهبآ  دوش . هتشاذگ  کشخ 

ناوتیم تماجح ) غیت  لحم   ) هدشتماجح لحم  يور  هک  یشکداب  قوف و  ياهشور  رب  هوالع  تیسآ  بآ  رتشیب  جورخ  رد  لیهست  يارب 
هب مکـش  بآ  شکم  هب  کمک  فدـه  اب  یئاـهشکداب  تسار  يولهپ  دادـتما  رد  فاـن و  ریز  مکـش  رگید  ياهتمـسق  يور  یهاـگزاره 

. دوش هتشاذگ  تماجح  لحم  يوسب  سپس  نیئاپ و  تمس 
جازم تباجا  ماگنه  مه  ریـشکاخ  جورخ  رگا  تسا . هدـش  ملـسم  روکذـم  تست  ماجنا  تیقفوم  داـهن  شهاـک  هب  ور  تیـسآ  بآ  هچناـنچ 

نامرد  يرامیب  تّدش  هب  هجوت  اب  تروص  نیا  رد  تسا . هدمآ  تسدب  یبسن  تیقفوم  نیلوا  رتهب ، هچ  ددرگ  هدهاشم 
143 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

رامیب هک  تسا  یتاعیام  نازیم  زا  رتشیب  هراومه  دـیاب  تیـسآ  جورخ  نازیم  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  مینکیم . زاـغآ  ار  و 4 و 5  ءاقستسا 3 
. دشاب دیاب  رتمک  جیردتهب  يواسم و  اهیلوانت  هب  تبسن  تاعیام  جورخ  نازیم  تفای  نایاپ  تیسآ  بآ  رگا  دنکیم . لوانت 
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( رورذ  ) یندیشاپ ياهوراد 

مکش لخاد  ياهتبوطر  ندیشک  اب  دناوتیم  رورذ  ياهوراد  تیسآ  بآ  لیهست  زوریـس و  نامرد  يارب  ینامرد  ياهشالت  همه  رب  هوالع 
یلاهسا داوم  زورب  عنام  دیابن  رورذ  ياهوراد  ضبق  يورین  تشاد  هجوت  دیاب  دیامن . کمک  رامیب  مکش  تاعیام  هیلخت  هب  تسوپ  تمـس  هب 

. ددرگ هدور  زا 
: هخسن

. سدع طولب و  تفج  ینمرا ، لگ  دروم ، یسراف ، رانلگ  ایقاقا ، وزام ،
نیا رد  تسا  کشخ  هک  یماگنه  دـیاهداد و  شلام  نغور  اب  هک  یماگنه  دـینک ، هدافتـسا  نآ  زا  تلاح  دـنچ  رد  دـینک و  ردوپ  ار  اهوراد 

رد دش  رکذ  لبق  روطس  رد  نآ  ياههخسن  هک  دبک  لحم  يور  یندراذگ  دامـض  دیلامب . مکـش  حطـس  يور  هدرک  ریمخ  هکرـس  اب  تروص 
. دریگب هدهعرب  یشقن  ساسح  عقوم  نیا  رد  دناوتیم  مه  قوف  تامادقا  رانک 

هتفای افش  هنومن  کی 

یناگتفایافـش زا  دروم  اههد  زا  یکی  ریخا  هنومن  دناهتفای . افـش  قوف  ياهشور  اب  يدـبک  ياقـستسا  ای  زوریـس  هب  التبم  نارامیب  زا  يرایـسب 
نآ كانرطخ  يرامیب  نیا  نامرد  نارظنبحاص  يارب  رگا  دـناهتفرگ . هجیتن  هدرک و  لمع  تاروتـسد  هب  لماک  داقتعا  نامیا و  اـب  هک  تسا 
زا يرثا  دـناهدنز و  نونکامه  هباـشم  دروم  اـههد  روبزم و  صخـش  هک  مناـسرب  ضرع  هب  دـیاب  تسین  یندرکرواـب  داـح  هلحرم  نیا  رد  مه 

. دوب عاضوا  تماخو  زا  یکاح  حوضو  هب  تانیاعم  عورش  زا  شیپ  هسسؤم  هب  رامیب  دورو  درادن . دوجو  ناشندب  رد  داح  طیارش  یمیخدب و 
نزو شهاک  داح ، ینوخمک  زا  یـشان  هجیگرـس  دیدش ، عوهت  تلاح  لیبق  زا  دراوم  هیقب  نتفر و  هار  يارب  ناوت  مدع  هدیرپ و  الماک  گنر 

کی  تدم  لوط  رد 
144 ص : ج9 ، افش ، کیپ  هعومجم 

نکمم لوا  هلحو  رد  ار  یکشزپ  ره  هک  یهاگشیامزآ  طیارش  دوب . هتشاذگن  یقاب  رامیب  يارب  یقمر  رگید  هک  دوب  هدیسر  ولیک  دنچ  هب  هام 
: زا تسا  ترابع  دنک  دیماان  تسا 

SGPT, SGOT
: ریز شیامزآ  ات  درک  ادیپ  شهاک  جیردتهب  نامرد  هام  دنچ  زا  سپ  دوب . زا 1000  رتالاب 

Billirobin total/ 1. 6 H/ 0. 1
Billirobin direct/ 1. 1 H/ 0. 52
SGOT( ALT )/ 533 H/ 0- 13
SGPT( AST )/ 614 H/ 0- 13

Alkaline phosphatase/ 934/ 46- 603
: هام نیدنچ  زا  سپ 

Billirobin total/ 1. 4 H/ 0. 1
Billirobin direct/ 0. 6 H/ 0. 52
SGOT( ALT )/ 521 H/ 0- 13
SGPT( AST )/ 511 H/ 0- 13
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Alkaline phosphatase/ 353/ 46- 603
دـش ضرع  هک  روطنامه  مدومن . عونمم  ماخ  ياههویمبآ  هویم و  هلمج  زا  ماخ  داوم  عون  ره  نان و  ندروخ  زا  ار  رامیب  هام  دودح 9  تدم 

زا دوخ  هداوناخ  لها  يارب  زور  ره  یتح  هلاس  ناوج 25  نیا  هک  دش  ثعاب  تشاد  کشزپ  تاروتسد  هب  تبـسن  هک  يدهعت  رامیب و  داقتعا 
. تفای تسد  لماک  يافش  هب  بیترت  نیا  هب  دومن و  تمواقم  نان  يوب  ياههسوسو  لباقم  رد  یلو  دیرخیم  نان  یئاونان 

زب ای  رتش  راردا  ریش و  اب  اقستسا  نامرد 

زب و ریـش  رتـش ، زا  سپ  تسا . یبارعا  رتـش  هژیوب  رتـش  راردا  ریـش و  ندرب  راـکب  اقـستسا  يراـمیب  ناـمرد  رد  روهـشم  ياـهنامرد  زا  یکی 
همه يارب  هک  تشادنپ  دیاشن  تسا . یطیارش  هب  طونم  شور  نیا  زا  هدافتـسا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دراد . یگژیو  باب  نیا  رد  زین  شراردا 

. دزادنا هرطاخم  هب  ار  رامیب  ناج  دناوتیم  يدراوم  رد  هکلب  تسا  رثؤم  شور  نیا  اقستسا  هب  نایالتبم 
دیاب ریش  فرصم  ماگنه  دیامن . مضه  ار  ریش  دناوتب  هدعم  هک  دشاب  ياهزادنا  هب  رامیب  ناوت  هک  تسا  نآ  رتش  ریش  ندروخ  طیارش  زا  یکی 

تسا  رتهب  دشاب  یلاخ  هدعم 
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. تسا یفاک  ریش  مرگ  ات 100  دودح 75  لوا  هعفد  دشاب . هدروخ  اذغ  يزیچان  رایسب  رادقم  لقا  دح  ای  دنامب  هنسرگ  لبق  زور  هس  ود  یکی 
هزادنا هب  زور  ره  رگا  اما  دوش . لاهسا  موس  زور  دیاش  دنک . رارکت  زور  ره  دروخب ، طولخم و  ار  رتش  راردا  ریش ، رادقم  فصن  اب  دناوتیم 

کی تسا  رتهب  دشاب  تسا  هدروخ  هک  يریـش  زا  رتشیب  لاهـسا  نازیم  رگا  تسا . بوخ  دـنک  راردا  تسا  هدروخ  هک  يراردا  ریـش و  مجح 
طولخم مه  اب  هب  بآ  دوب  سرتسد  رد  رگا  رانا و  بآ  اب  رانا  هتسه  ردوپ  دننام  لاهـسا  دض  داوم  يرادقم  دنک و  عطق  ار  ندروخ  ریـش  زور 

ار لاهـسا  يوراد  دشن  لاهـسا  رگا  دنک . كاپ  ار  هدور  هدـعم و  ماع  لهـسم  الثم  لهـسم  هدـناشوج  کی  فرـصم  اب  نآ  يور  دروخب و  و 
هرابود اههدور  ندرک  وراج  زا  سپ  دنک . لابند  ار  يزاسکاپ  نیا  دنکیم  طولخم  ماع  لهـسم  اب  هک  لهـسم  يوراد  ره  اب  ای  دـنک و  رارکت 

هدنام و هدعم  رد  ریش  هک  دش  ساسحا  رگا  دروخب . دنک و  طولخم  ار  ریـش  روآتیـضوبق  داوم  اب  رابنیا  یلو  دریگ  رـس  زا  ار  ندروخ  ریش 
لهـسم اب  ار  نآ  هک  جنیبکـس  يرادقم  ماع و  لهـسم  اب  دـهدیم ، یگدیـشرت  يوب  شناهد  تروص  نیا  رد  هک  هدـش  رینپ  هب  لیدـبت  دـیاش 

نیا رد  ددرگ . عفد  یـشالتم و  مه  زا  هدش  لیدبت  رینپ  هب  رگا  دوش و  رینپ  هب  ریـش  لیدبت  عنام  ات  دنک  لیم  لهـسم  زا  ادج  ای  دنک و  طولخم 
هکیتروصرد دـنک . كرت  ار  ندروخ  رتش  ریـش  زورهنابـش  ود  ات  دوش و  جراخ  هدـعم  زا  یئاذـغ  هدام  ات  دـینک  کمک  هنقح  هلیـسوب  لاـح 

ریـش فرـصم  رادقم  زا  رتمک  یلیخ  لاهـسا  رادقم  ای  دوشن و  داجیا  مه  لاهـسا  یفرط  زا  یلو  دماین  دوجو  هب  قوف  تالکـشم  زا  مادکچیه 
. دنک لوانت  نیبجنکس  يرادقم  نآ  يور  دروخب و  جنیبکس  ماع و  لهسم  هدناشوج  اب  ار  ریش  دشاب 

ات دروـخب  يوـق  روآراردا  يوراد  راـبکی  زور  یلا 4  ره 3  دـیدرگ  رهاـظ  جـیردتهب  يدوبهب  راـثآ  دـش و  عقاو  رثؤم  قوف  ریبادـت  هچناـنچ 
. دوش عفد  قیرط  نیا  زا  مومس  يرادقم 

: دشاب ریز  داوم  زا  دناوتیم  روآراردا  يوراد 
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. هبوچرام دوخ  ای  مخت  جنکاک ، كدرز ، مخت  هشفاک ، مخت  هنوپ ، هاوخنان ، هنایزار ، یهوک ، سفرک  مخت 
بآ ناویل  اب 2  ار  نآ  يروخاذـغ  قشاق  کی  رابره  هدومن  بوکمین  یقرب  نواه  اب  ار  دـشاب  زین  تحلـصم  هدوب و  سرتسد  رد  هک  مادـکره 

ار رتش  ریش  دناوتب  هک  یتاناکما  هب  ندیسر  يارب  دنک . لیم  هدرک  نیریش  رکـش  اب  ندرک  فاص  زا  سپ  دنامب . یقاب  ناویل  کی  ات  دیناشوجب 
اب يدنچ  ار  زور  بش و  درب و  رسب  نانابرتش  ناوراک  اب  هارمه  ار  یتدم  هک  تسا  نآ  رتهب  دهد  رارق  اقستسا  هب  التبم  رامیب  نامرد  ریـسم  رد 

چیه دـندرک و  چـیپبانط  یتخرد  هب  نارتش  لیخ  ناـیم  رد  ار  وا  شناگتـسب  هک  ار  یـصخش  ناتـساد  مدـناوخ  نم  دـنک و  هتوتیب  ناـنابرتش 
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هک دـش  روبجم  هرخالاب  تشادـن و  هزمـشوخ  نادـنچهن  هدروآرف  نآ  لوانت  زج  ياهراچ  هراـچیب  هک  رتش  راردا  ریـش و  زج  دـندادن  ییاذـغ 
سح کی  اب  رامیب  دندش و  زجاع  شجالع  زا  همه  درکیم و  یگدنز  سیئرلا  خیش  هب  رصاعم  هک  دوب  يرامیب  هعقاو  نیا  هیبش  دوش . بوخ 

جنر و زا  تسبرب و  تخر  شدبک  زا  اقستسا  یهاتوک  تدم  زا  سپ  دوب و  هدروآ  يور  رانا  یطارفا  فرصم  هب  یشناد  چیه  نودب  بیرغ و 
. تفای ییاهر  نآ  درد 

راردا ریش و  دنناوتیمن  ارثکا  دناهدش  فیعض  یلیخ  هک  ینارامیب  دوش . جالع  رتش  ریش  هلیسوب  دناوتیمن  یـسکره  هک  تفرگ  رظن  رد  دیاب 
عورـش رتش  ریـش  اب  ار  ناـمرد  هک  سکره  تروص  ره  رد  دـنبای . ییاـهر  زب  راردا  ریـش و  اـب  دارفا  نیا  زا  یخرب  دـیاش  دـننک . مضه  ار  رتش 

هک دهدیم  ناشن  رتشیب  ریـش  شریذپ  نیمه  دوش . ریـس  اذغ  نیمه  اب  الماک  هک  اجنآ  ات  دیازفایب  ریـش  فرـصم  رادقم  رب  جیردتهب  دـنکیم 
دش و یتحاران  راچد  رامیب  رگا  عقاوم  یـضعب  رد  هتبلا  تسا . هدش  زاب  لماک  نامرد  يوسب  هار  تسا و  هتفریذپ  ار  یئوراد  ياذغ  نیا  ندـب 

رامیب ندب  رب  یعیبط  ریغ  درس  طلخ  فرصم  ماگنه  تسا  نکمم  تخادرپ . نآ  ّتلع  صیخـشت  هب  دیاب  دهد  همادا  نآ  ندروخ  هب  تسناوتن 
مغلب و هدنیادز  لاح  نیع  رد  هک   » درس طلخ  ّدض  ياهوراد  ناوتیم  تروص  نیا  رد  دشاب . هدش  مکاح 
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ار اهوراد  ریش  فرصم  نامز  زا  ریغ  یتاعاس  رد  ای  داد و  رامیب  هب  رتش  ریش  اب  بیکرت  رد  زین  رتش و  ریـش  اب  هارمه  دشاب » یعیبط  ریغ  يادوس 

ياهوراد اب  دـیاب  دریذـپب  ار  رتش  ریـش  دـناوتیمن  ندـب  یلک  روطب  هدـعم و  اذـل  هدـش  هریچ  راـمیب  رب  مرگ  ياقـستسا  اـمرگ و  رگا  دروخب .
. دومن داجیا  ار  مزال  لداعت  تفاتش و  شکمک  هب  رامیب  لاح  بسانم  جازمدرس و 

زب راردا  ریش و 

هدرک هیذغت  جازمدرس  ياهفلع  اهيزبس و  زا  رتشیب  ریش  نداد  زا  لبق  زب  هک  تسا  رتهب  تسا . رتش  دننام  زب  راردا  ریـش و  فرـصم  روتـسد 
. دشاب

يارب مرگ و  ياقـستسا  يارب  نیا  دنرب . اههرهب  شریـش  زا  دـنهدب و  ناویح  هب  ساویر  سفرک و  یغایزاغ ، ینـساک ، وهاک ، دـننام  یتالوقب 
جازمدرـس ياهفلع  اب  هک  يرتش  زا  شراردا  ریـش و  یکی  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  ناویح  ود  تسا . مزال  جازممرگ  تـالوقب  درـس  ياقـستسا 

زا یتلاح  ره  يارب  بیترتنیدب  تسا . هدش  هیذغت  مرگ  تالوقب  اهفلع و  اب  هک  دـشاب  يزب  زا  شراردا  ریـش و  يرگید  هدـیدرگ و  هیذـغت 
. تسا هدامآ  رامیب  ياذغ  درس  هچ  مرگ و  هچ  اقستسا 
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تهاقن نارود 

هراشا

هچرگ اقـستسا  وید  اب  تخـس  گنج  کی  زا  سپ  دبک  دـشاب . ینالوط  ای  هاتوک و  رامیب  تحارتسا  نارود  تسا  نکمم  يرامیب  عفد  زا  سپ 
نئمطم قیقد و  ياههمانرب  اب  اهتدم  هک  تساور  دشابیم  ریذپبیسآ  روجنر و  فیعض و  رایسب  اما  هدمآ  نوریب  نمشد  هرصاحم  زا  زوریپ 

. تخادرپ شتیوقت  هب 

يدبک ياهيرامیب  اقستسا و  دض  ياهصرق 

زوریـس هب  التبا  ماگنه  رب  هوالع  دشاب  رامیب  يارب  یبوخ  کمک  دناوتیم  هک  يدبک  زوریـس  هینقلا و  ءوس  ءاقـستسا و  هب  طوبرم  ياهصرق 
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کنیا تسا . دیفم  رایـسب  يدبک  ياهيرامیب  زا  يریگـشیپ  يارب  یتح  يرامیب و  تدوع  زا  يریگولج  يارب  تهاقن و  نارود  يارب  يدبک ،
: دیئامن هجوت  شخبافش  صارقا  نیا  زا  يدادعت  هب 

داح ءاقستسا  صرق 

مادکره زا  دنویر  لوسغم ، كال  یکطـصم ، سفرک ، مخت  ثوشک ، مخت  هفرخ ، مخت  لاقثم ، خرس 5  لگ  لاقثم ، یبآ 4  کشرز  هراصع 
. لاقثم مین  بیطلا  لبنس  لاقثم ، کی 
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اب هک  کشرز  هدـناشوج  بآ  ینعی  کشرز  هراصع  اـب  سپـس  دوش  در  کـلا  نیرتزیر  زا  هک  دـینک  ردوپ  ناـنچنآ  ار  کـشخ  ياـهوراد 
ددع کی  رابره  بش  رهظ و  حبـص و  دیزاسب . يدوخن  کی  ياهصرق  نآ  زا  ریمخ و  هتفای  شهاک  نزو  مراهچ  کی  هب  ددجم  ندناشوج 

: دیهاوخیم رگا  رتيوق  تسا . شیازفا  لباق  زور  رد  ددع  ات 6  دینک . لیم 
. لاقثم ربنشرایخ 5  بآ  لاقثم ، نیبجنکس 10  لاقثم ،  20 يرجات )  ) بلعثلا بآ  لاقثم ، ینساک 40  بآ 

کشرز صرق 

، نیتنسفا هراصع  هتسشکل ، سانور ، بیطلا ، لبنس  ثفاغ ، هراصع  یکطـصم ، رایخ ، مخت  زغم  خرـس ، لگ  سوسلا ، بر  هنادیب ، کشرز 
ردوپ الماک  ار  کشخ  ياهوراد  نیبجنرت  ریشابط ، نارفعز ، ینیچ ، دنویر  ثوشک ، مخت  ینساک ، مخت  هرتهاش ، مخت  رخذا ، حاقف  نوراسا ،

. دینک لوانت  ددع  کی  رابره  بش  رهظ و  حبص و  هنازور  دیزاسب . صرق  بآ  اب  دینک و 

جنیبکس صرق 

. لاقثم کی  مادکره  زا  سفرک  مخت  داشرلا ، بح  لاقثم ، مادکره 5  زا  درز  هلیله  تسوپ  جنیبکس ،
ياهصرق زا  مادـکره  دـینک . لـیم  بش  رهظ و  حبـص و  بیترت  هب  ار  نآ  ددـع  ات 6  هنازور 3  دـیزاسب و  صرق  بآ  اب  الاب  روتـسد  دـننام 

. دش دهاوخ  عقاو  دیفم  رایسب  دیئامن  یهارمه  رانا  بآ  ناکتسا  کی  اب  فرصم  ماگنه  ار  روکذم 

ریشابط صرق 

( قشوا  ) ءاشو هزوغنآ ، لفلفراد ، شوجنزرم ، سانور ، سوسلا ، بر  ریشابط ،
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دیهاوخیم رتيوق  رگا  دـیئامن . لـیم  ار  نآ  ددـع  ات 6  هنازور 3  دیـشرسب و  بآ  اب  قوف  ياهصرق  دـننام  دـیریگب و  يواـسم  مادـکره  زا 
حبص و نیب  ددع  ات 6  هنازور 3  دـیزاسب و  اهصرق  دیـشرسب و  خـلت  ماداب  نغور  اب  هدومن  هفاضا  اهوراد  هب  ردوپ و  ار  نارفعز  جـنیبکس و 

. تسا بولطم  اهصرق  اب  هارمه  هزات  رانا  بآ  ندیشون  دیئامن . لوانت  هدرک  میسقت  بش  رهظ و 
هجوت افطل  دنکیم ، نادنچود  ار  اهصرق  ریثأت  دشاب  سرتسد  رد  هچنانچ  یگمه  ای  اهنآ  زا  یعمج  ای  یئاهنت  هب  زین  تاجیزبس  هویمبآ و 

: دینک
، هناودـنه هزبرخ ، یبلاط ، کمرگ ، دـننام  یئاههویمبآ  کشرز و  زینـشگ ، برت ، وهاـک ، دـیوش ، يرفعج ، هفرخ ، دـننام  یتاـجیزبس  بآ 

. تسا دیفم  رتشیب  ات  هتفرگ  ناکتسا  کی  زا  نازیم  ره  هب  زور  لوط  رد  هناگادج  ای  اهصرق  اب  هارمه  نیبجنکس  هکرس و  بانع و 
هدوب شخبرمث  رایسب  ناویل  ات 3  ناکتسا  هنازور 3  افش  کیپ  هعومجم  زا  اهتبرش  باتک  رد  جردنم  اقستسا  ّدض  هکاوف  تبرش  زا  هدافتـسا 
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. دنکیم تیوقت  ار  دبک  و 
اراوگ و رایـسب  ياهتبرـش  زا  هدش  دای  نآ  زا  باتک  نیمه  رد  اهراب  هک  یگناخ  رانا  بر  دحاو  اب 2  کمنیب  هروغ  بآ  دحاو  بیکرت 3 

. دوریم راکب  جالع  رد  مه  يریگشیپ و  رد  مه  هک  دشابیم  شخبافش 

اقستسا دنبدبک 

يرامیب کی  زا  ندب  هکنیا  هب  هجوت  اب  یترارح  تالدابت  زا  يریگولج  طیحم و  يامرگ  امرـس و  ریثأت  زا  اههیلک  دـبک و  اشحا و  ظفح  يارب 
هتـسب يدوبهب  زا  سپ  لاس  کی  تدـم  ات  رامیب  مکـش  رمک و  رود  هب  بیترت  نیا  هب  ار  رتش  كرک  دـنبدبک  دـنبهیلک و  تسا  هتـسر  تخس 

رود لوط  هب  تناـس و  عافترا 35  هب  دـنبدبک  دـسرب . يداع  عضو  هب  تحار  لایخ  اب  اههیلک  دـبک و  اشحا و  تیوقت  زا  سپ  ات  دـیراد  هاـگن 
هتخود و خرچ  اب  نآ  يرانک  ياههبل  هتفرگ ، رارق  یناتک  هچراپ  هیال  رد 2  رتش  كرک  ای  مشپ  هک  دشابیم  رامیب  رمک 
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سنج نیرتهب  زا  فیرظ  رایـسب  هچراپ  هیـال  اب 2  نآ  تشپ  حطـس و  سپـس  دوشیم . هدز  كوک  تناس  هب  تناس  فاـحل  دـننام  نآ  حـطس 

اب دـنبدبک  يولج  تمـسق  ددرگ . تسوپ  شراخ  ثعاب  هدز و  نوریب  نآ  ذـفانم  زا  دـناوتن  رتش  يوم  اـت  ددرگیم  هدیـشوپ  مشیربا  اـی  ریرح 
اهولهپ دبک و  يور  يرگید  دیهد و  وشتـسش  ار  یکی  دـش  مزال  هاگره  ات  دوشیم  هتخاس  ددـع  دادعت 2  هب  دـنبدبک  دوشیم . هتخود  پیز 
تروص نآ  رد  هک  دنکیم  مامحتسا  صخش  هک  ینامز  رگم  دنامب  هتـسب  دیاب  هراومه  لاس  کی  لوط  مامت  رد  بیترت  نیا  هب  دنامب . هتـسب 

يارب دیشاب  هتشاد  هجوت  دوش . هتسب  مکش  رمک و  رود  هب  دنبدبک  تسا  مزال  مامح  زا  جورخ  زا  لبق  وشتـسش و  نایاپ  زا  سپ  هلـصافالب  مه 
. تسا يرورض  رازبا  نیا  زا  هدافتسا  رتش  مشپ  یئوراد  تاریثأت  زین  یلامتحا و  یگدروخامرس  زا  يریگولج 

يوسوم  دّمحم  دیس 
[3]
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دلج 10

ردپ يارب  همانمیدقت 

ِهِیقالُمَف  ًاحْدَک  َکِّبَر  یلِإ  ٌحِداک  َکَّنِإ  ُناْسنِْإلا  اَهُّیَأ  ای 
مدمآ  ایندب  یتقو 

یشکیم  جنر  وت  مدید 
راوتسا ممصم و  اما  هتسخ 

نم  ریذپلد  نم  روالد  نم ، رادلد 
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یکدوک  نارود  شکاشک  رد  هتسخ  هک  یتقو 
تفرگیم  ارم  باعرا  يرامیب و  مغ ، درد ، يزیچ ز 

هیاسمه  ردلق  ناوج  نآ  ای 
هسردم  هار  رس  رب 

دیشکیم دیدهت  هراّدق 
نم  دیسریم و  هار  زا  وت  روالد  تماق 

مدشیم و هودنا  مغ و  سرت و  نمیا ز  وت  هانپ  رد 
تفرگیم  مارآ  وت  ربتس  ياهتسد  رد  مکچوک  ياهتسد 

مدیدیم  هکنآ  اب 
یشکیم  جنر  وت  هک 

يدمآ  ایند  هب  یتقو  تفگ  مردام 
تسکش  تایکدوک  رپ  لاب و 

تسشن  وت  ناج  مسج و  رب  یمیتی  ياههنایزات  و 
مه  زور  نآ  و 

4 ص : ج10 ، افش ، کیپ  هعومجم 
يدیشکیم  جنر  وت 
تعامج  زامن  تقو 

يرتشگنارپ  ياهتسد  وت  رانک  رد 
ارم کچوک  تسد  رهمرپ ،

درشفیم و وت  تسد  نوچ 
نم  دیودیم و  نم  ياهگر  هب  ندش  درم  رورغ 

کبس  راوكرپاش و 
بل  رب  یکدوک  دنخلگ 

مدیدیم  تبآرپ  مشچ  اب  ار  وت  هتسکش  ياوجن  هنادزد 
وت هب  دزرویم  قشع  ناهنپ  هک  تسه  یسک  مدیمهف  و 

مدید  شقارف  رد  وا و  هب  يزابیم  وت  و 
یشکیم  جنر  هک 

مدش  تیاههناش  هزادنا  یتقو 
دروخیم هرگ  قفا  هب  هک  تهاگن  يادنلب  زا 
هک  نادرگرس  مدشیم و  راسمرش 

ینکیم  هتشپ  ار  هار  ياههشوت  هرامه  مدیدیم 
همه  نیا  اب  يدنبیم ، راب  دیما  ياهلمهم  رب  و 

مدیدیم  زاب 
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یشکیم  جنر  وت  هک 
ارچ یتفگن  نم  هب  زگره 

!؟ ینکیم ضیوعت  دیپس  يوم  هب  ار  هایس  يوم 
5 ص : ج10 ، افش ، کیپ  هعومجم 

يدشیم  رفس  هدامآ  وت 
ینک  ضوع  ار  تايراوس  بکرم  یتساوخیم  یتقو 

ینک  روبع  ریزگان ، هاگرذگ  گنت ، هاگرذگ  زا  یناوتب  ات 
مردارب  شوغآ  رد 

: یتفگ هک  مدینش  مالک ، نیرخآ 
تسا  مک  ماهشوت 

هک  مدید  ورنیازا  و 
یشکیم  جنر  مه  زاب 

دوبر و ار  وت  قشع  دایص 
ام رابکشا  نامشچ  درکن ز  ایح  زگره 

يدش  میلست  دوز  هچ  وت  و 
مدید  زاب  دشن و  اما  منیبن  هک  راودیما  نم  و 

یشکیم  جنر  وت  هک 
مدید  ار  وت  یکشا  هدرپ  نورد 

ییایؤر  هب  ای  یباوخ  هب 
يدرکیم  زاب  ار  یمهرد  فالک 

كدصاق  نارازه  يدنب  ره  هب 
: ییاوآشوخ ماغیپ  هتسب  وم  ره  هب 

گرزب  تشد  نیرب  نارابکبس  ياک 
دینک نابنا  اههشوت 

گرتس  يدایص  هتسشنب  یگدنز  نیمک  رد 
6 ص : ج10 ، افش ، کیپ  هعومجم 

نیک  هب  ای  رهم و  هب  ای 
دشکیم هرونت  یهآ  ملد  زا 

منیبیم  هک  وس  ناز  مشوخرس 
رهم هب  ناناج  يا  تدایص  تفرگرب 

ییاورپ  هچ  رگید  یمغ  هن  یجنر  هن 
يوسوم  دّمحم  دیس 
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7 ص : ج10 ، افش ، کیپ  هعومجم 

بلاطم تسرهف 

هحفص  ناونع 
همانمیدقت 

بلاطم 7 تسرهف 
راتفگشیپ 9

شرتومیل 11 بآ  چیپتشگنا 
تسا 12 هب  بیس و  بآ  اهنآ  رد  لصا  هک  ییاهچیپتشگنا 

زاسنوخ 12 ياهچیپتشگنا 
هناگهس 13 چیپتشگنا 

بت 14 دض  چیپتشگنا 
اهکیتویبیتنآ 14 نیریپسآ و  نفونیماتسا ،

هبنا 15 چیپتشگنا 
16 کشرز )  ) سیرابربنا چیپتشگنا 
يرابجنا 17 چیپتشگنا  چیپتشگنا 

رابجنا 18 تبرش  هیهت  زرط 
ینادجنا 18 چیپتشگنا 

ینادجنا 19 نیبجنکس  هیهت  زرط 
نیریش 19 نوسینا  چیپتشگنا 

هلیله 20 چیپتشگنا 
هلیله 21 يابرم  هیهت  زرط 

اسریا 21 چیپتشگنا 
هسابسب 22 چیپتشگنا 

8 ص : ج10 ، افش ، کیپ  هعومجم 
جیافسب 23 چیپتشگنا 

هفرخ 23 مخت  چیپتشگنا 
ردالب 24 چیپتشگنا 

رگید 24 ردالب  چیپتشگنا 
ناسلب 25 چیپتشگنا 

ییاطع 26 چیپتشگنا 
هشفنب 27 لگ  چیپتشگنا 

ریجنا 28 چیپتشگنا 
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راودج 28 چیپتشگنا 
دردولگ 29 دض  چیپتشگنا 
نرگیم 29 دض  چیپتشگنا 

9 ص : ج10 ، افش ، کیپ  هعومجم 

[ راتفگشیپ ]

یلاعتهمسب 
میزادنا  رثوک  ضوح  هب  رسکی  تمُخ  ياپ  زا  هکهناخیم  هب  ام  اب  ایب  یهاوخ  رگا  دقن  تشهب 

ظفاح
راشرـس ياههنیجنگ  هب  ار  ام  یهلا  قیفوت  یهاگ  زا  ره  دـننادب  ات  میدوشگ  ناگدـنناوخ  يورب  ار  یناریا  راـختفارپ  بط  زا  رگید  ياهنیجنگ 

تـسد زا  ییاـهرغاس  میباـی و  روـضح  یناریا  بط  ياـملع  شوـن  شیع و  مزب  هـب  اـجنآ  رد  اـت  دزاـسیم  نوـمنهر  یناریا  یمالـسا - بـط 
هب هک  ینادـنمدرد  يارب  میریگرب  اههشوت  ابیز  سلاجم  نآ  زا  ناوخلزغ  تسم و  میزاس و  کیدزن  شیوخ  هنـشت  ياهبل  هب  نانادرگحدـق 

. دنزودیم وس  ره  هب  مشچ  يرامیب  وید  زا  تاجن  دیما 
اب زین  ناشیاهراگدای  دندوب و  ناملـسم  مالـسا  روهظ  زا  لبق  هک  تسا  یتسودعون  حلاص و  نادرم  تاعارتخا  زا  زین  اهچیپتشگنا  يروآنف 
ار مدرم  ماک  مه  هک  تساهيروآنف  نیا  زا  هدافتـسا  یکاروخ  داوم  ناگدـنزاس  يارب  هار  نیرتهب  تسا . ناوخمه  وسمه و  یمالـسا  مولع 

ییایمیش داوم  زا  هدافتسا  اب  نارگید  ياهشور  زا  دیلقت  هب  اهتالکـش  بلغا  نونکا  ددرگ . يزورهب  یتمالـس و  بجوم  مه  دنک و  نیریش 
هناروکروک ياهدیلقت  زا  تسد  هک  دـسرب  يزور  میراودـیما  دـیازفایم . اهيرامیب  تلع  رب  زین  ییایمیـش  ياهیندوزفا  دریگیم و  تروص 

. مینیچب هویم  نامدوخ  غاب  زا  میرادرب و 
يوسوم  دّمحم  دیس 

11 ص : ج10 ، افش ، کیپ  هعومجم 

تالکش یندیسیل ، یندیکم ، چیپتشگنا ،

شرتومیل بآ  چیپتشگنا 

ماـما زا  هدیـسر  ثیداـحا  رد  تسا و  نشور  ناـگمه  رب  بیـس  هب و  هویم  هژیو  صاوخ  تسا . ریظنیب  رادراـب  ياـهمناخ  راـیو  لرتنک  يارب 
يورابیز و هظفاح و  اب  شوهاب و  ار  كدوک  هدوب و  دیفم  تیاغ  هب  نینج  يارب  تسا . هتفر  نخس  رایسب  هویم  ود  نیا  صاوخ  زا  ع )  ) قداص

. دش دهاوخ  نیمضت  نینچ  هدنیآ  قیرط  نیا  زا  دنکیم  ملاس 
يور شرتومیل  بآ  نزو  فصن  هزادنا  هب  دوب  سرتسد  رد  هک  مادکره  روگنا  هریـش  ای  زمرق  رکـش  تابن ، لسع ، دنق ، هزات ، شرتومیل  بآ 

درس زا  لبق  ددرگ ، تخس  تفس و  تالکش  ای  تابنبآ  دننام  ندش  درس  زا  سپ  هک  روطنآ  ددرگ  ظیلغ  الماک  ات  دنناشوجب  میالم  هلعش 
. دنکمب هتشاذگ  ناهد  رد  تالکش  کی  رابره  راب  لقا 3  دح  هنازور  دننک و  میسقت  تالکش  ياههکت  هب  ندش 

ار عوهت  تلاح  هک  ینازیم  هب  دنناوتیم  درادن و  دوجو  فرـصم  تاعفد  ظاحل  زا  یتیدودحم  رادراب  ياهمناخ  رد  دیدش  رایو  لرتنک  يارب 
فصن زا  رتشیب  ار  ینیریش  نازیم  دنناوتیم  دشاب  هدنهدرازآ  ناگدننکفرصم  زا  یخرب  يارب  وراد  یشرت  رگا  دنیامن . هدافتسا  دنک  لرتنک 

. دنهد شیازفا 
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12 ص : ج10 ، افش ، کیپ  هعومجم 

رانا بآ  بیس ، بآ  هب ، هویمبآ  تسا  بیس  نآ  زا  دعب  هب و  اهنآ  رد  لصا  هک  ییاهچیپتشگنا 

هریـش ای  دوب ، سرتسد  رد  رگا  بوخ  لسع  ای  زمرق ، رکـش  شدوخ  نزو  فصن  هزادـنا  هب  طولخم و  مه  اـب  دـنریگب و  يواـسم  مادـکره  زا 
. یلومعم رکش  ای  دنق و  ای  روگنا ،

لبق ددرگ ، تخس  تفس و  تالکش  ای  تابن  بآ  دننام  ندش  درـس  زا  سپ  هک  روطنآ  ددرگ  ظیلغ  الماک  ات  دنناشوجب  میالم  هلعـش  يور 
. دنکمب هتشاذگ  ناهد  رد  تالکش  کی  رابره  بش  رهظ و  حبص و  لقا  دح  دننک و  میسقت  تالکش  ياههکت  هب  ندش  درس  زا 

زاسنوخ ياهچیپتشگنا 

زا دـنناوتیم  دـنزجاع  وراد  ندروخ  زا  یلیلد  ره  هب  هک  یناناوتان  هدوب و  لیدـبیب  ناگدروخلاس  ناکدوک و  فیعـض و  دارفا  تیوقت  يارب 
. دنوش دنمهرهب  یناریا  بط  يروآنف  نیا 

هژیوب دـشابیم . دـیفم  رایـسب  نینج  ردام و  تیوقت  رایو و  لرتنک  رادراب و  ياهمناخ  يارب  هدوب و  زاـسنوخ  یگمه  لـیز  ياهچـیپتشگنا 
دروم رد  تفای . دنهاوخ  تسد  يذغم  داوم  يرادقم  هب  قیرط  نیا  زا  دنوشیم  مورحم  ییاذغ  داوم  زا  دـیدش  رایو  رطاخ  هب  هک  ییاهمناخ 

. دنتـسه فقاو  ملع  لها  تعاجـش  كدوک و  ییاـبیز  نینج و  دـشر  هظفاـح و  تیوقت  رد  نآ  لاـثما  هب و  بیـس و  دـننام  ییاـههویم  ریثأـت 
ابیرقت اهچیپتشگنا  هیهت  روتـسد  تسا . نینج  دـشر  رد  هب  بیـس و  فرـصم  ندوب  بسانم  زا  تیاکح  ع )  ) نیموصعم زا  هدیـسر  ثیداحا 

، زمرق رکـش  لسع ، دـننام  ییاهینیریـش  زا  یکی  فصن ، زا  رتشیب  هاگ  اههویم و  بآ  نزو  فصن  لداعم  هک  بیترت  نیا  هب  هدوب  مه  هب  هیبش 
هدناشوج ردقنآ  ینیریش  اب  اههویم  بآ  دوشیم . هدرب  راکب  رکش  ای  دنق  راچان  یعیبط  ياهینیریـش  ندوبن  سرتسد  رد  تروص  رد  تابن و 

درس زا  سپ  هکيروطهب  هدش  ظیلغ  الماک  ات  دنوشیم 
13 ص : ج10 ، افش ، کیپ  هعومجم 

کی رابره  راب  لقا 3  دح  هنازور  هدش  يرادهگن  لاچخی  رد  هدش و  میسقت  یتالکـش  ياههکت  هب  ندش  تفـس  زا  لبق  دنوش . تفـس  ندش 
. دنکمب هتشاذگ  ناهد  رد  تالکش 

رداق فعض  رثا  رد  هک  ینارامیب  دنوشیم . عقاو  دیفم  رایسب  دنتـسین  رادروخرب  یفاک  ياهتـشا  زا  هک  زین  ناگدروخلاس  يارب  اهچیپتشگنا 
. دندرگ دنمهرهب  تسا  مهم  رایسب  هک  ییاذغ  لقا  دح  نیا  زا  دنناوتیم  مه  دنشابیمن  يداع  هیذغت  هب 

تسا هب  بیس و  اهنآ  رد  لصا  هک  هناگهس  ياهچیپتشگنا 

هراشا

هبنا بآ  بیس ، بآ  هب ، بآ 

رگید هناگهس  چیپتشگنا 

یبالگ بآ  بیس ، بآ  هب ، بآ 

رگید هناگهس  چیپتشگنا 
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روگنا بآ  بیس ، بآ  هب ، بآ 

رگید هناگهس  چیپتشگنا 

هروغ بآ  بیس ، بآ  هب ، بآ 

رگید هناگهس  چیپتشگنا 

لیگران بآ  بیس ، بآ  هب ، بآ 

رگید چیپتشگنا 

لاقترپ بآ  بیس ، بآ  هب ، بآ 

رگید هناگهس  چیپتشگنا 

توروف پیرگ  بآ  بیس ، بآ  هب ، بآ 

رگید هناگهس  چیپتشگنا 

سانانآ  بآ  بیس ، بآ  هب ، بآ 
14 ص : ج10 ، افش ، کیپ  هعومجم 

رگید هناگهس  چیپتشگنا 

هناودنه بآ  بیس ، بآ  هب ، بآ 

رگید هناگهس  چیپتشگنا 

شرتومیل بآ  بیس ، بآ  هب ، بآ 

بت دض  چیپتشگنا 

هراشا

نیریشومیل  بآ  هناودنه ، بآ  بیس ، بآ 
ات دنناشوجب  میالم  هلعش  يور  هدرک  هفاضا  دنق  دوبن  رگا  یلومعم و  رکش  دوبن  رگا  زمرق و  رکـش  اههویمبآ  عومجم  نزو  فصن  نازیم  هب 

ناهد رد  بت  ماگنه  راب  لقا 3  دح  هنازور  لیدبت و  یتالکش  ياههکت  هب  ندش  تخس  تفـس و  ندش و  درـس  زا  لبق  ددرگ و  ظیلغ  الماک 
. دنکمب هتشاذگ و 

هارمه چیپتشگنا ، تروصب  روکذم  ياههویمبآ  راح  يارفص  زا  ای  ینوفع و  يرامیب  زا  یشان  بت  باهتلا و  یمرگ و  هنوگره  عفر  يارب 
. تفای دهاوخ  لیدعت  ندب  يامرگ  هدش و  عفر  بت  زور  لوط  رد  هویمبآ  هس  نیا  طولخم  زا  ناویل  لقا 3  دح  ندیشون  اب 
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نیریشومیل یخلت 

عقوم نامه  تسا  رتهب  دنزاسیم  راوگان  ار  تبرـش  هزم  هدش و  خلت  تسوپ  زا  ندش  ادج  زا  سپ  اهنیریـشومیل  عاونا  زا  یخرب  هک  اجنآ  زا 
دوخ نیریشومیل  یخلت  دنامن  هتفگان  دشاب . هدش  لوانت  ندش  خلت  زا  لبق  ات  دوش  هفاضا  نیریشومیل  دراد  ار  تبرش  ندیشون  دصق  رامیب  هک 

. تسا هدننکینوفعدض  بت و  دض 

اهکیتویبیتنآ زا  یخرب  نیریپسآ و  نفونیماتسا و 

. دنیامن يراددوخ  نفونیماتسا  فرصم  زا  ام  مدرم  تسا  رتهب  هکنیا  رتمهم  رکذت 
دراد دبک  يارب  هک  یمیقتسم  تیمس  رطاخ  هب  نفونیماتسا  یکشزپ  ربتعم  دانسا  ساسا  رب 

15 ص : ج10 ، افش ، کیپ  هعومجم 
رد دـیلوت و  اـم  روشک  رد  روـفوب  وراد  نیا  هنوـگچ  هک  تسا  روآتریح  دوـشیم و  رگید  ضراوـع  دـبک و  ناطرـس  تیتاـپه و  زاـسهنیمز 

، تسین سرد  سالک  يانعم  هب  شزومآ  نیا  تسا . هدـش  هداد  شزومآ  نآ  فرـصم  يارب  اـم  یماـع  مدرم  هب  یتح  روشک  طاـقن  نیرترود 
هچ هکنیا  زا  لفاغ  دنهدب  رامیب  هب  نفونیماتـسا  صرق  کی  بت  زورب  ضحم  هب  هک  دـناهتفرگ  دای  ابطا  زیوجت  قیرط  زا  مه  یموب  مدرم  هکلب 
هک هویمبآ  ناویل  دـنچ  اـب  یتـقو  هتـشذگ  نآ  زا  دوشیمن !؟ هداد  حیـضوت  نآ  ضراوـع  دروـم  رد  ارچ  تشاد . دـهاوخ  یئوـس  ضراوـع 

هکنآ رب  هوالع  روکذم  ياههویمبآ  ددرگ !؟ زیوجت  اههخسن  رد  ّرضم  يوراد  نیا  دیاب  ارچ  دوشیم ، راهم  بت  میدرک  رکذ  ار  نآ  بیکرت 
زا راشرـس  هکلب  دـنوشیم  لمع  دراو  يراـمیب  هیلع  اـهنت  هن  یگدروخامرـس  دـض  یهاـیگ  رگید  ياـهوراد  راـنک  رد  دنـشابیم ، بت  دـض 

فرـصم اب  ار  یعیبط  شور  نیا  هسیاقم  دـننکیم . ناربج  هجو  نیرتهب  هب  زین  ار  بت  زا  یـشان  ندـب  بآ  دوبمک  هدوب و  دـیفم  ياـهنیماتیو 
. دش دهاوخ  رتيوق  بت  دض  تیـصاخ  رد  دیب  قرع  ندوزفا  اب  هخـسن  نیا  میراذگیم . او  روطـس  نیا  ناگدـنناوخ  تواضق  هب  نفونیماتـسا 

. دیئامن دراو  دیناوتیم  نیریشومیل  ندوبن  رد  هژیوب  اههویمبآ  اب  هارمه  ندیشون  ماگنه  رد  مه  چیپتشگنا و  نتخاس  رد  مه  ار  دیب  قرع 

هبنا چیپتشگنا 

و يدبک ) زوریس   ) ءاقستسا يرامیب  يارب  دوشیم و  لصاح  دبک  فعض  زا  هک  یلاهـسا  اشحا ، ریاس  درـس و  رگج  يوقم  دبک و  هّدس  حتفم 
. تسا دیفم  هینقلا ) ءوس   ) ءاقستسا همدقم 

كون نارفعز  هشیـش ، کی  بیطلا  لبنـس  قرع  مرگ ، کـیره 50  زا  هناودـنه  تسوپ  بآ  هنادیب ، کـشرز  بآ  مرگ ، دـصکی  هبنا  بآ 
. مرگ ات 75  دنق 50  يروخیاچ و  قشاق 

تالکش  ياههکت  تروصب  دوش . ظیلغ  یلیخ  ات  دنناشوجب  میالم  هلعش  يور  مه  اب  ار  همه 
16 ص : ج10 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دنکمب هتشاذگ  ناهد  رد  ددع  کی  رابره  بش  رهظ و  حبص و  راب  ات 3  هنازور  دوش . تفس  درس و  ات  دننک  میسقت 

( کشرز  ) سیرابربنا چیپتشگنا 

هراشا

تسا و نآ  يراجم  هدننکزاب  دبک و  هدس  حتفم  دنک و  نایاش  کمک  اذغ  مضه  رد  تساذغ و  هدنزادگ  هدعم و  دـبک و  يوقم  هخـسن  نیا 
. دروآ ماعط  ياهتشا  تسا و  هدننکلیاز  ار  يوارفص  بت  دناشنورف و  ار  بلق  ناقفخ  و  دبک ) ناطرس   ) ءاقستسا دض  نآ و  ترارح  نکسم 
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شوج بآ  اب  هک  رانا  بر  دوبن  سرتسد  رد  رانا  رگا  رانا و  بآ  شرت و  بیـس  بآ  هب و  بآ  لاـقثم ،  5 یلجرفس 1 ] سیرابربنا  نیبجنکس 
زبس هچولآ  بآ  اـی  شرت  يومیل  بآ  دوبن  رگا  کـمنیب و  هروغبآ  دوبن  رگا  توروفپیرگ و  بآ  دوبن  مه  نآ  رگا  دـشاب و  هدـش  قیقر 

. رتشیب ات  مرگ  دودح 35  دنق  لاقثم ، مادکره 3  زا  یتخرد ) هجوگ  )

یلجرفس سیرابربنا  نیبجنکس  هیهت  زرط 

دنراذگب زورهنابـش  کی  دـننک و  مه  رد  بالگ  لاقثم  بآ و 14  لاـقثم  اـب 168  و  یقنم 2 ] هتـسه  نودب  کشرز  زیربت  نم  عبر  دـنریگب 
هفاضا دیفس  رکش  دوبن  رگا  زمرق و  رکـش  لاقثم  دننک و 168  فاص  دوش ، بآ  رد  کشرز  داوم  ات  دنلامب  ردقنآ  ار  نآ  حبـص  دـسیخب و 

دوش درـس  دنراذگب  درواین ، فک  رگید  ات  دنریگب  ار  نآ  فک  بترم  دنناشوجب و  غرممخت  هدیفـس  ات 2  کی  اب  یگنـس  گید  رد  دننک و 
هکرس  لاقثم   22 دنزیرب و 5 / یگنس  گید  نامه  رد  هرابود  درذگب و  شقنزیر  هچراپ  زا  هک  یفاص  دننک ، فاص  هرابود  هاگنآ 

17 ص : ج10 ، افش ، کیپ  هعومجم 
رد دننک و  درس  هدروآ  دورف  شتآ  زا  دیآ . ماوق  هب  ات  دنناشوجب  میالم  هلعش  يور  هرابود  دنیامن و  لخاد  لجرفـس  بآ  نم  مین  يروگنا و 

. دنرادهگن کنخ  ياج 
هکتهکت یتالکـش  تاعطق  هب  ندش  درـس  زا  لبق  دوش و  ظیلغ  الماک  ات  دنروآ  ماوق  هب  میالم  هلعـش  يور  اهچـیپتشگنا  ریاس  روتـسد  قبط 

. دنکمب هتشاذگ  ناهد  رد  بش  رهظ و  حبص و  راب  يزور 3  دننک و 

يرابجنا چیپتشگنا 

هراشا

یبصع باهتلا  و  فاعر 5 ] محر و  دـعقم و  زا  يزیرنوخ  زا  يریگولج  يارب  دـشاب و  هک  وضع  ره  زا  مدلا 4 ] فزن  و  مدلا 3 ] ثفن  تهج 
نتفرگ هلـصاف  لاصتا و  قّرفت  ياهيرامیب  يارب  دـشابیم . دـیفم  تسا  روهـشم  اـههدور  زا  يزیرنوخ  تیلوک و  هب  زورما  هچنآ  اـههدور و 

یگتـسکش ندروخ  شوج  رتدوز  و  کسینیم )  ) هدـش هراـپ  هدیدبیـسآ و  ياـهطابر  ندروخ  شوج  و  [ 6] ءاسنلا قرع  کسید  ياـههرهم 
وراد هک  ناکدوک  ناگدروخلاس و  يارب  شور  نیرتهب  هدوب و  دیفم  رایسب  لاهسا  هدعم و  فعض  عفر  فیعض و  دبک  حالصا  اهناوختسا و 

. دشابیم تسا  لکشم  نانآ  يارب  ندروخ 
مادـکره 25 زا  زبس  یتخرد  هجوگ  بآ  دوبن  رگا  هبنا و  بآ  دوبن  رگا  سانانآ  بآ  رانا ، بآ  بیـس ، بآ  هب ، بآ  مرگ ، رابجنا 75  بارش 

. دنکمب هتشاذگ  ناهد  رد  تالکش  کی  رابره  راب  يزور 3  لقا  دح  دننک و  لمع  اهچیپ  تشگنا  ریاس  روتسد  قبط  مرگ .
18 ص : ج10 ، افش ، کیپ  هعومجم 

رابجنا تبرش  هیهت  زرط 

اب ار  همه  مرد  مادکره 3  زا  ایقاقا  هدوس ، خرس  لدنـص  مرد ، مادکره 6  زا  بونرخ  ثیثارط ، یـسراف ، رانلگ  مرد ، رابجنا 15  خیب  تسوپ 
سکریپ ای  لیتسا  فرظ  رد  دوبن  رگا  یگنـس و  گید  رد  حبـص  دـنناسیخب و  حبـص  ات  بش  بآ  لـطر  اب 2  دـننک  بوکمین  طولخم و  مه 

ماوق هب  ات  دنناشوجب  میالم  هلعـش  يور  هدرک  لخاد  دیفـس  رکـش  ای  دیفـس  دنق  لطر  موس  ود  دننک و  فاص  دنامب  موس  کی  ات  دـنناشوجب 
. دیآ

ینادجنا چیپتشگنا 
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هراشا

ریـش ضیح و  لوب و  ردـم  دـنک و  ناسآ  ار  مضه  سپ  تسا ، ماعط  هدـننکفیطل  هدوب و  نآ  تابوطر  هدـننککشخ  درـس و  هدـعم  يوقم 
نامرد ناونع  هب  ای  ینـشاچ و  ناونعب  دربیم . نیب  زا  ار  تدورب  زا  یـشان  لصافم  درد  یمارآ  هب  هدرک و  لیاز  زا  ار  ینوفع  ياهبت  تسا ،
هـشعر و  رمیازلآ )  ) نایـسن هوقل و  سا و  ما . دـننام : نآ  عاونا  رد  جـلف  لصافم و  داب  مسیتامر و  دـننام  درـس  لصافم  درد  هب  نایالتبم  يارب 
یناسک يارب  بسانم  یجالع  هداد و  شیازفا  ناجازمدرـس  رد  ار  ماعط  ياهتـشا  دناوتیم  اذغ  اب  هارمه  دشابیم . دیفم  رایـسب  نوسنیکراپ ) )

ءاقستسا دض  دشاب . تخس  يردق  نانآ  رب  اهوراد  لوانت  هک  دنشاب  زین  یگدروخلاس  نینس  رد  يرامیب ، رثا  رد  يراتفرگ  رب  هوالع  هک  دشاب 
مه زا  ار  ظیلغ  مغلب  زین  دراب و  يوادوس  ظیلغ  طالخا  هک  اریز  دشابیم  زین  لاحط  هب  طوبرم  ياهيرامیب  رگید  لاحط و  هّدس  هدـنیاشگ  و 

. دیامنیم عفد  هدامآ  دلسگیم و 
سفرک قرع  ینساک و  قرع  مرگ ، رانا 25  بر  ای  مرگ  رانا 50  بآ  مرگ ، بیس 25  بآ  مرگ ، هب 50  بآ  مرگ ، ینادجنا 75  نیبجنکس 

يور  ار  همه  دهدن . رازآ  ار  ییاشچ  نآ  ینیریش  هک  يرادقم  هب  ای  عومجم و  نزو  فصن  لسع  هشیش ، کی  مادکره  زا 
19 ص : ج10 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هتـشاذگ ناهد  رد  ار  نآ  یتالکـش  هکت  کی  راـب  ره  راـب  زور 3  ره  اهچـیپتشگنا  روتـسد  قبط  ددرگ ، ظیلغ  ات  دـنناشوجب  میـالم  هلعش 
. دنکمب

ینادجنا نیبجنکس  هیهت  زرط 

ار نادجنا  هقاس  خـیب  مرگ . مادکره 200  زا  هدـش  درـس  هدیـشوج  بآ  ای  یندـعم  بآ  صلاخ و  يروگنا  هکرـس  مرگ ، نادجنا 250  خیب 
نامه ای  روگنا  هریـش  مرگ  هاگنآ 600  دسرب  فصن  هب  ات  دنناشوجب  سپـس  دنناسیخب ، بآ  هکرـس و  رد  زورهنابـش  کی  دـننک و  بوکمین 

حالطصا هب  دیآ و  ماوق  هب  ات  دنناشوجب  میالم  هلعـش  يور  طولخم و  تسا  هریت  ياهوهق  گنرب  عیام و  تروصب  هک  صلاخ  روگنا  باشود 
. میاهتفگ اهچیپتشگنا  هیهت  رد  هک  دشابن  ردقنآ  ندش  ظیلغ  زا  روظنم  اما  دوش  ظیلغ 

زا راب  ره  دوب  هدنهدرازآ  نآ  يامرگ  رگا  دنراد و  هگن  ار  طایتحا  بناج  دیاب  نآ  نیبجنکس  ای  چیپتشگنا و  نیا  فرصم  رد  ناجازممرگ 
. دننک هدافتسا  نآ  یجازم  ترارح  شهاک  يارب  نآ  لاثما  هزرفسا و  تبرش  ینساک و  قرع 

نیریش نوسینا  چیپتشگنا 

دبک و ياهیگتفرگ  اهدادسنا و  دشابیم . شراوگ  هاگتـسد  تنوفع  دض  اذـغ و  هدـننکمضه  ظیلغ و  حایر  للحم  دـبک و  هدـعم و  يوقم 
. تسا غامد  هظفاح و  يوقم  دربیم . نیب  زا  ار  يوادوس  یمغلب و  ياهبت  هدوب و  عفار  ار  اعما 

لبنس مرگ ، نیریش 75  نوسینا  ناکتسا ، کی  بالگ  ناویل ، کی  مادکره  زا  هبنا  ای  سانانآ  بآ  دوبن  رگا  یبالگ  بآ  بیس ، بآ  هب ، بآ 
. يروخیاچ قشاق  فصن  نارفعز  لاقثم ، کی  مادکره  زا  ماداب  زغم  یکطصم ، سفرک ، مخت  خرس ، لگ  بیطلا ،

میالم هلعش  يور  دنزیمایب و  مه  اب  نارفعز  زج  هب  ار  همه  هاگنآ  دنک  روبع  کلا  نیرتزیر  زا  هکيروطهب  دننک  مرن  الماک  ار  کشخ  ءازجا 
نارفعز  دوش ، ظیلغ  ات  دنناشوجب 

20 ص : ج10 ، افش ، کیپ  هعومجم 
تالکش کی  رابره  راب  هنازور 3  دنیامن . میسقت  یتالکش  ياههکت  هب  اهچیپتشگنا  ریاس  روتسد  قبط  دنیامن و  هفاضا  رـس  رخآ  هدیئاس  ار 

. دنکمب هتشاذگ  ناهد  رد 
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هلیله چیپتشگنا 

هراشا

لاوقا نآ  عرتـخم  هراـبرد  هلیلب . هلمآ ، درز ، هلیله  یلباـک ، هلیله  هایـس ، هلیله  زا : دـنترابع  هک  دنروهـشم  هسمخ  تاـجهلیله  هب  اـهوراد  نیا 
يدنه يامکح  هب  یـضعب  ینانوی و  سخاموردنا  هب  یـضعب  سونیلاج و  هب  یخرب  تسا  هدنام  ياج  رب  یکـشزپ  مولع  خیرات  رد  نوگانوگ 
دنوادخ مالک  زا  و  ع )  ) یسوم ترضح  زا  دیامرفیم  هک  تسا  لوقنم  هرس ) سدق   ) دوواد خیش  لوق  زا  رظن  نیرتحیحص  اما  دناهداد  تبسن 

بتک رد  ع )  ) قداص ماما  زا  ثیدـح  نیا  دـهدیم و  هّللا  میلک  یـسوم  هب  ار  تاجهلیله  زا  هدافتـسا  روتـسد  هک  شربمایپ  اـب  مّلکت  رد  تسا 
هتکن نیا  هب  هجوت  اـّما  رتمک ، یـضعب  هدوب و  سرتـسد  رد  رتـشیب  نآ  زا  یخرب  فلتخم  دـالب  رد  هلیله  عون  نیا 5  تسا . هدش  لقن  ثیدـح 

ناخسار تسا و  يدیلک  یّلک و  لماش و  هک  دوشیم  هتفگ  راصق  نیمارف  لج  ّزع و  دنوادخ  مه  نآ  ناگرزب  تاملک  رد  هک  تسا  يرورض 
یئاهگرب خاش و  نوگانوگ  ياهتبسانم  نامز و  لوط  رد  دننکیم و  هدافتسا  هیاپ  راصق و  تاملک  ناونع  هب  لماک  نیمارف  نآ  زا  ملع  رد 

. دنشاب هدرک  رشب  عون  يارب  ار  هنامیکح  نانخس  زا  يرادربهرهب  نیرتهب  ات  دنیازفایم  نادب 
گنر دوریم ، راکب  ناقری )  ) يدرز عاونا  دـبک و  یگتفرگ  ای  هدـس  ساوسو و  راّود ، ردـس ، ایلوخیلام ، ناـمرد  يارب  روکذـم  چـیپتشگنا 

ياهيرامیب ریساوب و  هدوب و  مشچ  يوس  هظفاح و  نهذ و  غامد و  يوقم  دنکیم . كاپ  اهیگدولآ  زا  ار  نوخ  هدرک و  نشور  ار  هراسخر 
. ددرگ داجیا  لاهسا  نآ  فرصم  اب  رگا  هژیوب  دربیم ، نیب  زا  ار  دعقم 
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دوش هتخپ  مرن و  ات  دنزپب  نآ  يالاب  بآ  تشگنا  اب 2  ار  کشخ  ياهوراد  مرگ . هلیله 100  يابرم  مرگ ، مادکره 25  زا  بالگ  بالسع و 

میالم هلعش  يور  دنزیمآ و  مه  رد  داوم  ریاس  اب  دننک و  ردوپ  دننک و  کشخ  دنبوکب و  سپس  دورب  نآ  یخلت  ات  دنزیرب  رود  ار  بآ  سپس 
روتسد قبط  دننک . میـسقت  یتالکـش  ياههکت  هب  دوش ، تفـس  ندش  درـس  زا  سپ  هک  دوش  ظیلغ  يروطب  داوم  دورب و  بالگ  ات  دنناشوجب 

. دنکمب هتشاذگ و  ناهد  رد  زاین  دروم  دادعت  هب  هنازور  اهچیپتشگنا  ریاس 

هلیله يابرم  هیهت  زرط 

وجبآ ای  بآ  زیرب و  گید  رد  دوشیم . کشخ  بآ  زا  ات  دنامب  بش  کی  يوشب ، كاپ  ار  هدـیزگرب  بوخ و  یلباک  هلیله  ددـع  دـصکی 
بآ ات  دشوجب  تدشمک  شتآ  رب  یمارآ  هب  لاح  دیآ . نآ  زا  رتالاب  تشگنا  راهچ  وجبآ  ای  بآ  هک  يروط  هب  نک  هفاضا  نآ  رب  هدیـشوج 

نک و نهپ  یقبط  رب  روآ و  نوریب  رونت  زا  ار  اههلیله  زور  نآ  يادرف  راذگب و  رف )  ) مرگ رونت  رد  ار  گید  هاگنآ  دوشیم ؛ کشخ  وجبآ  ای 
شتآ رب  راذگب  زیرب و  اهنآ  رب  هدش  طولخم  بآ  مرگ  اب 500  هک  زمرق  رکش  مرگ   250 نک ! ناشخاروس  نزوس  کن  اب  لامب و  یلامتسد  اب 

! شاپب اهنآ  رب  هدننکوبشوخ  [ 7] رازبا گید  ياهوراد  ریگرب و  شتآ  زا  ار  فرظ  دوشیم  مرن  اههلیله  ات  دنزپب ،

اسریا چیپتشگنا 

يارب تسوپ و  هدننکمرن  طالخا و  هدننکفیطل  تسا . مود  زا  رتمک  شیکشخ  مرگ و  مود  رد  دوبک ، نسوس  ای  بوکنامـسآ  نسوس  خیب 
ار یشومارف  هدوب و  اضعا  یتسس  جلف و  عرص و  جنشت و  هتکـس و  دض  دیفم و  رایـسب  دشاب  يدرـس  اب  هک  هیر  لاحط و  دبک و  ياهیتحاران 

. دهدیم شهاک 
22 ص : ج10 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. مرگ دنق 75  مرگ ، دصکی  مادکره  زا  هب  بآ  بیس و  بآ  مرگ ، اسریا 250 
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هب دنق  اب  اهچیپتشگنا  ریاس  روتسد  دننام  دننک و  هفاضا  ار  اههویمبآ  دوش ، ثلث  ات  دنناشوجب  میالم  هلعـش  يور  بآ  ربارب  هس  اب  ار  اسریا 
هتشاذگ ناهد  رد  تبون  رد 3  تالکش  لقا 3  دح  هنازور  هتـشاد  هگن  کنخ  ياج  رد  ار  هدمآ  تسدب  ياهتالکـش  دـنروآ و  ظیلغ  ماوق 

. دنکمب

هسابسب چیپتشگنا 

يارب زا  عفان  رایـسب  دیازفایم . ار  طاشن  توق و  تسا و  یـسنج  يورین  يوقم  دناشنیم و  ورف  ار  اهداب  هدوب ، هدـعم  هسیئر و  ياضعا  يوقم 
. دنکیم نامرد  ار  راردا  يراجم  هیلک و  درس  ياهيرامیب  جلاعم و  محر  ضارما  عیمج  يارب  تسا و  جنلوق 

توقای دـیراورم ، مرگ ، مادـکره 3  زا  بهـشا  ربنع  یئاـیموم ، هیوبجنرداـب ، ناـبزواگ ، کـشمجنرف ، اـبرهک ، اوب ، زوج  ینیچراد ، لـفنرق ،
مادکره 6 زا  دیفس  لدنص  ینیچ ، هبابک  نویفرف ، دیفـس ، لفلف  ناجنلوخ ، دابنرز ، يدنه ، جذاس  هنـشا ، خرـس ، نمهب  دیفـس ، نمهب  ینامر ،
زا مادکره  ای  لاقترپ  بآ  سانانآ ، بآ  هب ، بآ  بیس ، بآ  هشیـش ، مادـک 2  ره  زا  نیچراد  قرع  ای  هصلخم  قرع  مرگ . هسابسب 25  مرگ ،
ای لسع  زا  دنناوتیم  ار  نآ  ینیریـش  ناویل . عبر  شرتومیل  بآ  مرگ ، دصکی  مادکره  زا  وریغ  یگنران و  توروفپیرگ و  دننام  تابکرم 

دنناوتیم هاوخلد  هب  هتبلا  کشخ و  ياهوراد  عومجم  فصن  هزادـنا  هب  دـننک  هدافتـسا  دـنق  ای  تابن  هریـش  اـی  یلومعم  رکـش  اـی  زمرق  رکش 
. دننک دایز  ای  مک  ار  ینیریش  نازیم 

مهرد هدـمآ  تسدـب  ردوپ  اب  ار  اهوراد  همه  دوش . در  کلا  نیرتزیر  زا  هچناـنچ  دـننک  ترگ  دـنبوکب و  هدرک  زیمت  ار  کـشخ  ياـهوراد 
. دننک فرصم  راب  لقا 3  دح  هنازور  دننک . لمع  اهچیپتشگنا  ریاس  دننام  دوش  ظیلغ  ات  دنناشوجب  میالم  هلعش  يور  ردقنآ  دننک و 
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جیافسب چیپتشگنا 

مسیتامر و دشابیم . جلف  عرص و  هتکـس و  دننام  یغامد  درـس  ياهيرامیب  ایلوخیلام و  ساوسو و  دننام  يوادوس  ياهيرامیب  ادوس و  دض 
دیفم نآ  لاثما  ادوس و  زا  یشان  یتسوپ  ياهيرامیب  ریاس  امزگا و  يارب  دربیم و  نایم  زا  ار  هروشلد  بارطضا و  هدعم و  درد  ریساوب و  داب 

. دشابیم
نیبجنرت مرگ ، کشخ 150  جیافـسب  دوبن  رگا  مرگ ، هزات 75  رت و  جیافـسب  مرگ ، دـصکی  مادـکره  زا  هب  بآ  بیـس و  بآ  روگنا ، بآ 

رد 150 دننک و  بوکمین  یقرب  نواه  اب  ار  جیافـسب  دننک ، فاص  سپـس  دننک  لح  نآ  رد  ار  نیبجنرت  هدرک  غاد  ار  اههویمبآ  مرگ ،  125
داوم ات  دنلامب  یناتک  هچراپ  اب  دوش . فصن  بآ  ات  دنناشوجب  هاگنآ  دنراد  هگن  تعاس  ات 24  یلومعم  ترارح  رد  هتخیر  شوج  بآ  مرگ 
رکش ای  لسع  يرادقم  اب  طولخم و  نیبجنرت  بآ  اههویمبآ و  اب  ار  بآ  نیا  دنزیرب و  رود  ار  هلافت  دننک و  فاص  دورب  بآ  رد  الماک  نآ 
کی راب  ره  راـب و  لقا 3  دح  هنازور  ددرگ ، لصاح  یتالکـش  ياههکت  ظیلغ و  اهچیپتشگنا  ریاس  دننام  ات  دـنناشوجب  میالم  هلعـش  يور 

. دنکمب هتشاذگ  ناهد  رد  تالکش 

هفرخ مخت  چیپتشگنا 

عفار هیلک و  گنـس  نتـسکش  يارب  دـیفم  هدوب  یگنـشت  رگج و  یمرگ  نوخ و  ارفـص و  تدـح  اـمرگ و  نکـسم  تسا . مود  رد  رت  درس و 
. تسا دیفم  ناجازممرگ  يارب  اذل  هدوب  بسانم  مرگ  ياهيرامیب  همه  يارب  دشابیم و  هناثم  ءاعما و  هدور و  ياهمخز 

نیریـش يودک  مخت  زغم  هناودنه و  مخت  زغم  نیریـش و  ماداب  زغم  هشیـش ، مادـکره 2  زا  بالگ  کشمدـیب و  قرع  مرگ ، هفرخ 150  مخت 
. ناویل کی  مادکره  زا  هناودنه  بآ  ای  یگناخ  رانا  بر  دوبن  رگا  رانا  بآ  بیس ، بآ  مرگ ، مادکره 15  زا  یئاولح ) )
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اب ار  نآ  هتـساشن  دننک و  جراخ  ار  بآ  دوش و  ادج  نآ  هایـس  گنر  ات  دنیاسب  بآ  رد  ینعی  دنیوشب  بآ  اب  دـنبوکب و  بوخ  ار  هفرخ  مخت 
اب هدرک و  ردوپ  ار  نیریـش  ماداـب  دیفـس  زغم  هناودـنه و  مخت  زغم  نیریـش و  يودـک  مخت  دـنیامن . طوـلخم  بـالگ  کشمدـیب و  تاـیقرع 

یناتک هچراپ  اب  دوش  راخب  نآ  فصن  ات  دـنناشوجب  میالم  هلعـش  يور  سپ  دـنراد . هگن  تعاس  طولخم و 24  ینـساک  قرع  مرگ  دصکی 
ظیلغ الماک  ات  دـنناشوجب  میالم  هریـش  يور  طولخم و  اههویمبآ  داوم و  ریاس  اب  ار  بآ  نیا  دـنزیرب و  رود  ار  هلاـفت  دـننک و  یـشکهریش 

. دنکمب راب  هنازور 3  اهچیپتشگنا  ریاس  دننام  دوش .

[8] ردالب چیپتشگنا 

، ینیچ هبابک  لاقثم ، کیره 2  زا  لفلف  راد  لیفجنز ، هیوم ، لفلف  كرطصا ، لفلف  لاقثم ، کیره 36  زا  هایس  هلیله  یقنم ، هلمآ  یقنم ، هلیلب 
. نوتیز نغور  ای  ودرگ  نغور  ای  واگ  نغور  لاقثم ، دنق 600  لاقثم ، کیره 6  زا  ردالب  لسع 

رگید ردالب  چیپتشگنا 

تموادـم بترم  روطب  نآ  ندروخ  رد  رگا  هدـشیم و  هدرب  راکب  نیطالـس  كولم و  يارب  تسا و  هدـش  لقن  نآ  يارب  يدایز  رایـسب  عفانم 
رامیب زگره  توم  ماگنه  ات  نآ  زا  سپ  دهد  همادا  ار  نآ  لوانت  دـنک و  نینچ  سکره  دوشیم و  راکـشآ  نآ  عفانم  لاس  کی  زا  سپ  دوش 

( هنّـسلا ءاود   ) لاـس يوراد  ددرگیم  راکـشآ  نآ  عفاـنم  ندروـخ  بترم  زا  دـعب  لاـس  کـی  هک  تـهج  نآ  زا  ار  وراد  نـیا  دـش . دـهاوخن 
. دناهدیمان
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، نایـسن جلف ، دربیم ، نیب  زا  ار  هدعم  ياهدرد  مضه و  ءوس  هدـعم و  فعـض  دـنکیم  لاهـسا  ار  هدراب  طالخا  دـنکیم و  وم  يدیفـس  عنم 

. دربیم نیب  زا  ار  درس  ياهيرامیب  همه  درس و  دردرس  هوقل و  جنشت ، عرص ،
یکطصم ردالب و  لسع  لاقثم ، ینیچ 12  هبابک  لاقثم ، زینوش 24  لاقثم ، کی  مادکره  زا  یقنم  هلمآ  هلیلب ، هایـس ، هلیله  درز ، هلیله  تسوپ 

. لاقثم دیفس 600  رکش  لاقثم ، کی  يدنه  جذاس  لاقثم ، کیره 2  زا  لیفجنز  قشوا ، ینیچراد ، لفلف ، راد  هیوم ، لفلف  لاـقثم ، کیره 6 
ترگ دننام  کلا  نیرتزیر  زا  هک  دننک  ردوپ  نانچ  دنبوکب و  ار  کشخ  ياهوراد  ناویل . کی  مادکره  زا  سانانآ  بآ  هب ، بآ  بیس ، بآ 

ار هبنا  بآ  ای  سانانآ  بآ  هب و  بآ  بیـس ، بآ  هدرک ، دراو  ار  ردوپ  سپـس  ددرگ  ظیلغ  ات  دنناشوجب  بآ  يرادـقم  اب  ار  رکـش  دوش . در 
. دیآ ماوقب  ات  دنناشوجب  میالم  هلعش  يور  دننک و  هفاضا 

. دنکمب هتشاذگ  ناهد  رد  ار  تالکش  کی  زور  ره  دننزب و  هزادنا  یتالکش  ياههکت  هزادنا  هب  دنشرسب و  نآ  اب  ار  نغور  يرادقم 
زا لبق  بش  دـشاب  دایز  راخب  تبوطر و  ناشندـب  رد  هک  یناسک  دـنکمب و  اتـشان  اهحبـص  دوشیم  دـیلوت  دایز  داـب  ناشندـب  رد  هک  يدارفا 

. دننک يراددوخ  یموینیمولآ  فورظ  ندرب  راکب  زا  دنراد و  هگن  ینیچ  فرظ  رد  ار  وراد  نیا  هک  دیاب  باوخ .
تاینبل اهیـشرت و  فرـصم  زا  دیاب  دندرگ  رمع  لوط  بحاص  دننک و  يریگـشیپ  اهيرامیب  زا  ردالب  ياههخـسن  اب  دنهاوخیم  هک  يدارفا 

. دنیامن زیهرپ 

ناسلب چیپتشگنا 

یقایرت تیصاخ  نتشاد  اب  تسا و  رثؤم  رایسب  سرقن  ءاسنلا و  قرع  لصافم و  عاجوا  جلف و  هوقل و  عرص و  یغامد و  ياهيرامیب  جالع  رد 
محر و هناثم و  اههیلک و  لاحط و  دبک و  هدعم و  ددعتم  صاوخ  نتشاد  اب  دنکیم . داجیا  تمواقم  مومس  ربارب  رد 

افش کیپ  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 672 

http://www.ghaemiyeh.com


26 ص : ج10 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دنکیم تکراشم  ندب  ياضعا  یمامت  ياهيرامیب  جالع  رد  تیوقت و  ار  باصعا  هلمج  زا  ندب  ياضعا  یمامت  ابیرقت 

ار ناسلب  تخرد  هنت  هیناـمی  يرعـش  عولط  دزن  ناطرـس  جرب  رد  باـتفآ و  شباـت  ماـگنه  رد  هک  تسا  نآ  ناـسلب  یلـصا  صلاـخ و  يوراد 
شوارت دوخ  زا  هریش  ولیک  زا 50  شیب  دناوتیم  ناسلب  تخرد  دننکیم . عمج  ار  دـنکیم  شوارت  نآ  زا  هچنآ  دـننزیم و  ددـعتم  ياهغیت 

. دنک
دننک و فاص  دوش  فصن  ات  دنناشوجب  میالم  هلعـش  يور  بآ  مرگ  اب 250  ار  مرگ  ناسلب 75  دوع  گرب و  خاش و  مرگ ، ناسلب 50  هریش 
ات دـنناشوجب  هراـبود  طولخم و  هب  بآ  ولیک  مین  بیـس و  بآ  ولیک  مین  رتشیب و  اـی  رتمک  مرگ  دودـح 75  ینعی  نآ  نزو  فصن  هب  دـنق  اب 

. دنکمب زور  رد  ددع  ات 3  کی  زا  هنازور  دننک و  هدامآ  اهچیپتشگنا  ریاس  روتسد  دننام  هدش و  ظیلغ 

یئاطع چیپتشگنا 

هراشا

. تسا ریظنیب  لازنا  تعرس  عفد  رد 
یفصم لسع  ناویل . کی  مادکره  زا  هب  بآ  بیس و  بآ  مرگ ، یکطصم 3  لاقثم ، کی  مادکره  زا  بنقلا 9 ] رزب  رکذ ، نابل  طولب ، تفج 

. شیب ای  مک  ناویل  کی  دودح 
ماوقب میالم  هلعـش  يور  لسع  اههویمبآ و  اب  سپـس  دوش  در  کلا  نیرتزیر  زا  ات  دـننک  مرن  ترگ  دـننام  دـنبوکب و  ار  کشخ  ياـهوراد 

. دنکمب هتشاذگ  ناهد  رد  ددع  ات 3  کی  زا  هنازور  دنیامن و  میـسقت  یتالکـش  تاعطق  هب  ندش  درـس  زا  لبق  دوش و  ظیلغ  الماک  ات  دنروآ 
. دنکمب هتشاذگ  ناهد  رد  رتشیب  يدادعت  دنناوتیم  یکیدزن  زا  لبق  یتعاس 
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دراد ار  تیصاخ  نامه  هک  رگید  ییاطع  چیپتشگنا 

بآ ناویل  کی  بیس و  بآ  ناویل  کی  اب  دننک و  مرن  ترگ  دننام  دنبوکب و  دنریگب و  يواسم  مادکره  زا  یکطـصم  ردنک ، طولب ، تفج 
ریاس روتسد  دننام  دنروآ و  ماوقب  میالم  هلعش  يور  طولخم و  یفصم  لسع  ناویل  کی  ات  ناکتـسا  کی  دودح  بالگ و  هشیـش  کی  هب و 

. دنکمب هتشاذگ  ناهد  رد  رتشیب  یکیدزن  زا  لبق  یتاعاس  دننک و  لمع  اهچیپتشگنا 

رگید ییاطع  چیپتشگنا 

بآ مرگ ،  1 مادـکره 5 / زا  [ 10] ایورک هاوخنان ، ینامرک ، نومک  لاـقثم ،  2 رکذ 5 / نابل  زینوش ، کشخ ، زینـشگ  یـسراف ، راـنلگ  طولب ،
. دننک لمع  یلبق  چیپتشگنا  روتسد  دننام  هاوخلد . نازیم  هب  لسع  ناویل ، کی  مادکره  زا  هب  بآ  بیس ،

هشفنب لگ  چیپتشگنا 

. تسا رت  مود  رد  درس و  لوا  رد 
يارب دزاـس . فرطرب  ار  هـیلک  هناـثم و  ياـمرگ  راردا و  شزوـس  دــنک و  مارآ  ار  کــشخ  هفرــس  هدوـب و  هنیــس  هدــننکمرن  عـبط و  نـیلم 

. دنکیم لیاز  ار  ماروا  تاباهتلا و  دنکشیم . ار  بت  هدوب و  ریظنمک  یسفنت  زاهج  ندرک  ینوفع  دض  رد  دیفم و  یگدروخامرس 
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، مرگ هب 150  بآ  ولیک ، عبر  بیس  بآ  ولیک ، کی  رکش  ولیک و  مین  دشاب  کشخ  هشفنب  رگا  ولیک و  مین  رکش  ولیک و  مین  هزات  هشفنب  لگ 
تشخدیب تشخریـش و  نیبجنرت و  رکـش و  بآ و  ولیک   1 اب 5 / ار  رت  هشفنب  لـگ  مرگ . مادکره 25  زا  نیبجنرت  و  تشخدـیب ، تشخریش ،

ار اههویمبآ  دننک و  فاص  دسرب ، عبر  هب  ات  دنناشوجب  میالم  هلعش  يور 
28 ص : ج10 ، افش ، کیپ  هعومجم 

یتالکـش ياههکت  هب  ندش  درـس  زا  لبق  دوش و  ظیلغ  الماک  اهچیپتشگنا  ریاس  روتـسد  دننام  هدمآ و  ماوقب  ات  دـنناشوجب  دـننک و  لخاد 
. دنکمب هتشاذگ  ناهد  رد  تالکش  کی  راب  ره  راب و  يزور 3  لقا  دح  هنازور  دوش . درس  دنراذگب  میسقت و 

ریجنا چیپتشگنا 

. تسا رت  مود  رد  مرگ و  لوا  رد 
لوبلا رـسع  ریـساوب و  لاـحط و  مرو  هدـس و  عفاد  رگج و  يوـقم  ددـس و  حـتفم  هدـننکقاچ ، تساـههویم . ریاـس  زا  رتاذـغلا  ریثـک  یهبم و 

. تساهناسنا يارب  دیفم  تیصاخ  اههد  هنیس و  تنوشخ  مسآ و  یلصف و  ياهيژرلآ  دض  دشابیم .
بآ ولیک  اب 5  دـنیوشب و  دـننک و  هیهت  تشرد  ملاس و  کـشخ  ریجنا  مرگ . هب 250  بآ  ولیک ، مین  لـسع  ولیک ، کـی  درز  کـشخ  ریجنا 

ماوقب ات  دـنناشوجب  هدرک  دراو  ار  لسع  هاگنآ  دوش  فصن  ات  دـنناشوجب  سپـس  دـنراد  هگن  مرگ  هب  لیام  ياوه  رد  تعاـس  و 24  طولخم 
. دنکمب هتشاذگ  ناهد  رد  زور  ره  اهیندیکم  ریاس  روتسد  دننام  دوش و  ظیلغ  هدمآ و 

راودج چیپتشگنا 

هجوتم یتیذا  رازآ و  تسا  راگزاس  وسمه و  ناـسنا  حاورا  يزیرغ و  ترارح  اـب  نوچ  موس و  هجرد  لوا  رد  تسا  کـشخ  مرگ و  راودـج 
. دوشیمن ناسنا 

ءاشحا و هسیئر و  ياـضعا  بلق و  يوقم  حرفم و  تسا . هراـح  مومـس  زا  رتشیب  هدراـب  مومـس  عفد  رد  نآ  رثا  هتـشاد و  يرهزداـپ  تیـصاخ 
يورین هدننک  تیوقت  روآاهتشا و  مشچ و  يوقم  عاجوا و  نکـسم  جضنم و  هدننکمرن و  هدننکفیطل و  حتفم و  تسا . مومـس  همه  رهزداپ 
. تسا دیفم  عرص  جنلوق و  هوقل و  جلف و  درس و  ياهدرد  همه  يارب  هدننکقاچ و  دنکیم و  عفد  ار  ینوفع  طالخا  دشابیم . یسنج 

29 ص : ج10 ، افش ، کیپ  هعومجم 
زا سانانآ  بآ  ای  یبالگ  بآ  هب ، بآ  بیس ، بآ  هشیش ، کی  بالگ  لاقثم ، مین  هدوس  نارفعز  لاقثم ، مین  بهـشا  ربنع  مرگ ، راودج 15 

دوش مک  موس  کی  ات  دنناشوجب  میالم  هلعـش  يور  طولخم و  مه  اب  ار  بالگ  اههویمبآ و  بهـشا و  ربنع  راودج و  ناویل . کی  مادـکره 
لاح رد  رـس  رخآ  دوش و  ظیلغ  ات  دـنناشوجب  هرابود  هدرک  طولخم  لسع  ای  دـنق  ای  رکـش  مرگ  دودـح 75  اب  ار  اههویمبآ  دـننک و  فاص 

. دنیامن لمع  اهچیپتشگنا  ریاس  روتسد  دننام  هفاضا و  ار  هدوس  نارفعز  ندش  ظیلغ 

دردولگ دض  چیپتشگنا 

تفـس لـخلختم و  ياـههزول  راـچد  نیلیـسینپ  قیرزت  رثا  رد  هک  يدارفا  دـننکیم و  یتحاراـن  ساـسحا  وـلگ  رد  بترم  هک  یناـسک  يارب 
لمع هب  يریگـشیپ  اهیگدروخامرـس  عاونا  زا  دـشابیم . تیزونیـس  ولگ و  كرچ  تنوـفع و  هنوـگ  ره  دـض  تسا . دـیفم  رایـسب  دـناهدش 

. دربیم نیب  زا  ار  عوهت  تلاح  تسا و  هدعم  هدننکینوفعدض  دروآیم .
ای سانانآ  بآ  هب ، بآ  بیـس ، بآ  ناویل ، کی  مادکره  زا  عانعن  قرع  سودوخوطـسا ، قرع  هرزم ، قرع  شوجنزرم ، قرع  نشیوآ ، قرع 

. ناویل کی  مادکره  زا  نیریشومیل  بآ 
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ظیلغ ات  دیناشوجب  میالم  هلعـش  يور  ناویل  کی  ات  ناکتـسا  کی  دودح  زمرق  رکـش  يرادـقم  اب  طولخم و  مه  اب  ار  اههویمبآ  تایقرع و 
رد هکت  کی  راب  ره  راـب  لقا 3  دح  هنازور  دوش  تفـس  درـس و  دیراذگب  دییامن و  میـسقت  یتالکـش  ياههکت  هب  ندش  درـس  زا  لبق  دوش .

. دنکمب هتشاذگ  ناهد 

دردرس عاونا  نرگیم و  دض  چیپتشگنا 

زا شوجنزرم  قرع  هایـس ، هریز  قرع  نیتنـسفا ، قرع  زینـشگ ، قرع  نابزواگ ، قرع  هنوپ ، قرع  عانعن ، قرع  ینـساک ، قرع  یتوکاک ، قرع 
. ناویل کی  مادکره 

30 ص : ج10 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. يروخیاچ قشاق  كون  نارفعز  ناویل . کی  مادکره  زا  سانانآ  بآ  ای  هبنا  بآ  ای  یبالگ  بآ  روگنا ، بآ  ای  هب  بآ  بیس ، بآ 

. دنکمب هتشاذگ  ناهد  رد  زور  ره  ددع  لقا 3  دح  يزور  هدمآ و  تسدب  یتالکش  ياههکت  ات  دننک  لمع  اهچیپتشگنا  ریاس  روتسد  قبط 
زا نامروشک  زیزع  مدرم  ات  دشاب  دز ، مقر  ار  نامروشک  یناریا  یمالـسا  زیگناربنیـسحت  بط  زا  يرگید  يابیز  گرب  اهچیپتشگنا  باتک 

هدرب یپ  رتشیب  بط  نیا  یعقاو  شزرا  هب  هدش  رادیب  تلفغ  یتوافتیب و  نیا  زا  نامروشک  نیلوئسم  هکنآ  دیما  دنرب و  اههرهب  يروآنف  نیا 
. دنهد رارق  يدج  تیامح  دروم  ار  نآ  مدرم  یتمالس  يارب  و 

. دنیامن هعجارم  هباشم  بتک  نوناق و  نیدابارقا و  ياهباتک  هب  دنناوتیم  نیبلاط  تسا و  دایز  رایسب  میدق  بتک  رد  چیپتشگنا  ياههخسن 
يوسوم  دمحم  دیس 

یسمش  يرجه  نیدرورف 1388 
31 ص : ج10 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ذخآم عبانم و 

انیس نبا  نوناق 
یناسارخ  یلیقع  نیسح  دمحم  دیس  نیدابارق 

یگنرف  تابرجم 
یهاشمزراوخ  هریخذ 

یفسوی  بط 
بطلا  نازیم 

يزیربت  نمؤم  میکح  هفحت 
32 ص : ج10 ، افش ، کیپ  هعومجم 

افش کیپ  بتک  زا  ياهعومجم 

اهتبرش - 1
ینامردنوخ  - 2
ینامردولاز  - 3

يزغم  یبلق و  ياههتکس  اهدردرس و  یعطق  نامرد  - 4
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دبک شراوگ و  هاگتسد  ياهيرامیب  - 5
نانز  ياهيرامیب  - 6

یهایگ  ياهوراد  ضراوع  - 7
يزغم  ياهروموت  نامرد  - 8

( دبک زوریس   ) ءاقستسا نامرد  - 9
هنقح  - 10

تشادهب  يریگشیپ و  نف  - 11
[11]

________________________________________

هب یلجرفس : (. 1 [ ) 1]
هدش هزیکاپ  هدش ، هدرک  كاپ  یقنم : (. 2 [ ) 2]

ناهد زا  دوش  رهاظ  هک  ینوخ  زا  تسا  ترابع  مدلا : ثفن  (. 3 [ ) 3]
دوش ندب  فعض  یتسس و  ثعاب  هک  گر  ای  ینیب  زا  يزیرنوخ  مدلا : فزن  (. 4 [ ) 4]

ینیب يزیرنوخ  فاعر : (. 5 [ ) 5]
کیتایس ءاسنلا : قرع  (. 6 [ ) 6]

. دوشیم هدافتسا  اهنآ  زا  خبط  رد  هک  وبشوخ  معطشوخ و  ياههیودا  رازباگید : ياهوراد  (. 7 [ ) 7]
. دوریم راک  هب  یهایگ  ياهوراد  رد  هک  يدنه  تسیتخرد  رمث  ردالب : (. 8 [ ) 8]

هدرک و گنرشوخ  فاص و  ار  تروص  هدوب و  بلق  حرفم  دـنکیم و  شیور  دـالب  رثکا  رد  هک  تسا  یتخرد  رذـب  بنقلا : رزب  (. 9 [ ) 9]
. تسا نادرم  نانز و  رد  هاب  يورین  كرحم 

هیبش نآ  ياهمخت  دیفس ، شیاهلگ  دیوش ، گرب  هب  هیبش  شیاهگرب  يرتچ ، تسا  یهایگ  مخت  هریزهاش . یمور - هریز  ایورک : (. 10 [ ) 10]
. دوشیم هدروخ  نآ  هتخپ  كدرز و  هیبش  نآ  خیب  خلت ، شمعط  هریز ،

1388 ه.ش. مود ، پاچ : ناهفصا ، شهوژپ -  نوناک  دلج ، 12 افش ، کیپ  هعومجم  دمحم ، يوسوم ، [ 11]

دلج 11

بلاطم تسرهف 

هحفص  ناونع 
همانمیدقت 

بلاطم 5 تسرهف 
فلؤم 9 تشاددای 

نآ 11 ياهیرامیب  شراوگ و  هاگتسد  لوا : شخب 
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راتفگشیپ 12
هناگراهچ 18 ياهجازم  رد  هدعم  تالاح 

هدعم 19 ياهجازم  ءوس  لوا : لصف 
هدعم 20 ياهجازم  ءوس 

مرگ 20 جازم  ءوس  ای  مضه  ءوس 
دایز 22 تبوطر  اب  هارمه  مرگ  جازم  ءوس  ای  مضه  ءوس 

هدعم 22 درس  جازم  ءوس  ای  مضه  ءوس 
تبوطر 23 اب  هارمه  هدعم  درس  جازم  ءوس  ای  مضه  ءوس 

هدعم 24 کشخ  جازم  ءوس 
25 ماع : لهسم 

يدعم 25 ياهدرد 
هدعم 30 مرو 

رشع 33 ینثا  هدعم و  مخز 
غارفتسا 35 ای  یق  مود : لصف 

غارفتسا 36 ای  یق 
ناکدوک 42 رد  غارفتسا 

ییاهتشایب 43 موس : لصف 
ییاهتشایب 44
ماع 45 لهسم 

47 رقبلا ) عوج   ) ماعط زا  هدعم  رفنت  دیدش و  ییاهتشایب 
48 هیبلک ) توهش   ) اذغ هب  يداع  ریغ  دیدش و  ياهتشا 

هریغ 48 لگ و  ندروخ  هب  لیم  هابت ، ياهتشا 
6 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ناکدوک 49 رد  ییاهتشایب 
يرم 51 ياهیرامیب  مراهچ : لصف 

يرم 52 ياهیرامیب 
يرم 52 مرو 

يرم 54 مخز 
تسوبی 55 مجنپ : لصف 

تسوبی 56
طلغ 56 هیذغت  زا  یشان  تسوبی 
جازم 56 ءوس  زا  یشان  تسوبی 

اههدغ 56 ندرک  راکدب  زا  یشان  تسوبی 
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نمزم 57 ياهتسوبی 
نامیاز 57 زا  دعب  تسوبی 

ناکدوک 58 رد  تسوبی 
دعقم 59 ياهیرامیب  مشش : لصف 

ریساوب 60
دعقم 64 شراخ 

دعقم 65 ندز  نوریب 
دعقم 66 یکرچ  ياهلوتسیف 

ریساوب 67 تسوبی 
لاهسا 69 متفه : لصف 

لاهسا 70
ءالتما 70 لدور و  رثا  رب  لاهسا 
ییاذغ 70 تیمومسم  لاهسا و 

71 نمزم ) لاهسا   ) يرتناسید
تیلوک 72

يزیرنوخ 74 اب  هارمه  تیلوک 
فان 75 تمسق  رد  هدور  درد 

شراوگ 77 هاگتسد  رگید  ياهیرامیب  متشه : لصف 
لگنا 78
جنلوق 79

نادند 81 هثل و  ینوفع  يرامیب 
7 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ناهد 82 ياهمخز  تفآ و 
هچکه 82 هچکن ، قاوف ، هکسکس ،

غورآ 83
ذخآم 85 عبانم و 

نآ 87 ياهیرامیب  دبک و  مود : شخب 
راتفگشیپ 88

88 تسیچ ؟ دبک 
دبک 93 یعیبط  ياهجازم  لوا : لصف 

دبک 94 یعیبط  ياهجازم 
دبک 94 یعیبط  مرگ  جازم  تمالع 
دبک 95 یعیبط  درس  جازم  تمالع 
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دبک 95 یعیبط  کشخ  جازم  تمالع 
دبک 95 یعیبط  رت  جازم  تمالع 

دبک 95 یعیبط  کشخ  مرگ و  جازم  تمالع 
دبک 95 یعیبط  رت  مرگ و  جازم  تمالع 

ندب 95 یعیبط  کشخ  درس و  جازم  تمالع 
ندب 96 یعیبط  رت  درس و  جازم  تمالع 

دبک 97 ياهيرامیب  اهجازم و  ءوس  مود : لصف 
دبک 98 ياهيرامیب  اهجازم و  ءوس 

دبک 98 مرگ  جازم  ءوس 
دبک 98 درس  جازم  ءوس 

دبک 99 کشخ  جازم  ءوس 
دبک 99 رت  جازم  ءوس 

اهجازم 99 ءوس  نامرد 
دبک 99 مرگ  جازم  ءوس  نامرد 

دبک 102 درس  جازم  ءوس  نامرد 
دبک 103 کشخ  جازم  ءوس  نامرد 

دبک 103 رت  جازم  ءوس  نامرد 
دبک 104 کشخ  مرگ و  جازم  ءوس  نامرد 

دبک 104 رت  مرگ و  جازم  ءوس  نامرد 
8 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

جازم 104 ءوس  نامرد 
دبک 104 رت  درس و  جازم  ءوس  نامرد 

دبک 105 ياهدنبهار  اهدادسنا و  موس : لصف 
دبک 106 ياهدنبهار  اهدادسنا و 

يدبک 107 ياهدادسنا  نامرد 
ماع 108 لهسم 

دبک 111 مرو  مراهچ : لصف 
دبک 112 مرو 

دبک 112 مرگ  مرو 
دبک 114 درس  مرو 

دبک 114 يوادوس  مرو 
دبک 115 یباهتلا  مرو 

يدبک 115 تخس  مرو 
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هینق 117 ءوس 
ارقیف 118 جرایا 

دبک 119 ناطرس 
يدرز 123 ای  تیتاپه  ناقری ، مجنپ : لصف 

يدرز 124 ای  تیتاپه  ناقری ،
تیتاپه 125 سوریو  ندرب  نیب  زا 

يدازون 126 ناقری 
نالاسگرزب 127 رد  تیتاپه  ای  ناقری 

131 نبجلا ) ءام   ) رینپ بآ 
لاحط 131 اب  تکراشم  رد  ناقری 

دبک 133 رگید  ياهیرامیب  مشش : لصف 
ارفص 134 هسیک  گنس 

ریهک 135
ادوس 141 ای  سیسایروزپ  ابوق ، امزگا ،

دبک 147 رد  لمد  يدبک و  تسیک 
لاحط 149

ذخآم 152 عبانم و 
9 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

فلؤم تشاددای 

لالقتـسا و فدـه  اـب  هک  تـسا  یملع  يداـهج  ناریا ، ناـمزیزع  روـشک  یمالـسا  یّلم و  نـهک  یکـشزپ  موـلع  ياـیحا  تـهج  رد  شـالت 
اب فلاخم  وس  دنچ  زا  دیدج و  بط  اب  قفاوم  وس و  مه  تهج  کی  زا  یناریا  بط  دوشیم . لابند  نامرد  تشادـهب و  ثیح  زا  ییافکدوخ 

. تسا هدومیپ  ار  یفارحنا  هار  تایدام  هب  شیوخ  نماد  ندولآ  اب  هک  تسا  یبرغ  بط 
، ربّکت یگتخیـسگ ، ماجل  اجبان ، یملع  نیوانع  اههناسر ، رب  ّطلـست  قیرط  زا  یمومع  راـکفا  بیرف  تاـیونعم ، زا  يرود  یطارفا ، یگدزملع 

یبرغ بط  راکنا  دروم  تاهج  یمومع ، تشادهب  تمالس و  بیرخت  جیردت  هب  ینامرد و  طلغ  ياهشور  اب  هتسباو  یکـشزپ  ریبدتیب  دیلقت 
مزال و نآ  تاعبت  فرـص و  تایدام  زا  شیالاپ  تسا ، هعماج  تمالـس  نیمأـت  یکـشزپ  فادـها  رگا  تسا . یمالـسا  یناریا و  بط  رظن  زا 

. تسا نیرفآ  راختفا  سدقم و  نتفرگ ، رارق  ناضرغم  موجه  دروم 
ره یباتزاب  دـناهدرک ، یهارمه  باتک  نیا  رـشن  پاچ و  میظنت ، شراگن ، رما  رد  ار  ام  هک  یناتـسود  رگید  نازیزع و  ناـهارمه و  زا  رکـشت 

. دشابیم قیدص  ناهارمه  نآ  زا  بناج  نیا  یبلق  ساپس  زا  دودحم  دنچ 
يوسوم  دمحم  دیس 

1382
11 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 
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نآ ياهیرامیب  شراوگ و  هاگتسد  لوا  شخب 

هراشا

12 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

راتفگشیپ

هراشا

اهیرامیب همه  ابیرقت  هک  دنراد  هدیقع  قافتا  هب  ناگمه  هتکن  کی  رد  تسا . شراوگ  هاگتسد  هدعم و  دروم  رد  یبلاطم  لماش  رضاح  باتک 
یتنس و بط  دناهدرمشرب . ضارما  ردام  ار  هدعم  یگمه  ع )  ) نیموصعم زا  هدش  دراو  ثیداحا  هک  تسین  درومیب  دنوشیم . زاغآ  هدعم  زا 

تـشذگ اب  هک  تساجنآ  بلاج  تسا و  هتـشاد  ار  تفرـشیپ  تیاـهن  نآ  اـب  هطبار  رد  قحلا  هتـشاد و  عوضوم  نیا  هب  یقیمع  هجوت  یهاـیگ 
طخ لاثم  ناونعب  کنیا  هک  هدـشن  زیوجت  اطخب  ياهخـسن  هاگچـیه  هدـماین و  دوجوب  اـهوراد  نیا  رد  رییغت  هب  يزاـین  مولع  تفرـشیپ  ناـمز 

یبرغ بط  رد  نامرد  هوحن  رـشع و  ینثا  هدـعم و  مخز  دروم  رد  یـصاخ  یقلت  هک  تسا  يدـیدم  ياهلاس  دوش . هدیـشک  نآ  يور  نـالطب 
لماع فشک  اب  یبرغ  نادنمـشناد  زا  یکی  نیا  زا  شیپ  لاس  دـنچ  هکنآ  ات  تسا . هدـشیم  لـمع  زین  ساـسا  ناـمه  رب  تسا و  هدوب  حرطم 

. دیشک نآ  نامرد  هوحن  رب  نالطب  طخ  هدعم  مخز  داجیا  رد  یسوریو 
زا سپ  هدعم  دیـسا  ندرک  یثنخ  يارب  ددعتم  تاعفد  هب  اذغ  ندروخ  رب  ینبم  ياهدعم  مخز  نارامیب  هب  هدش  هیـصوت  هیذـغت  هویـش  نیاربانب 

. تسناد رثؤم  هدعم  مخز  نامرد  يارب  ار  کیتویب  یتنآ  یعون  دنمشناد  نیا  تفر . لاوئس  ریز  لاس  اههد 
هاگتـسد دـبک و  هدـعم و  ندرک  ینوفع  دـض  رب  هوـالع  هک  تسا  هدوـمن  هئارا  هطبار  نیا  رد  ییاههخـسن  یناـمرد  هاـیگ  یتنـس و  بط  اـما 

هدرک و میمرت  تعرسب  ار  مخز  زین  یفرط  زا  میظنت و  ار  هدعم  دبک و  نایم  طباور  الوصا  هدعم و  ياهدیسا  ارفـص و  حشرت  نازیم  شراوگ ،
. دناوخیمارف شمارآ  هب  زین  ار  هدعم  یبصع  متسیس 

رد یلو  دراد  ندـب  متـسیس  لک  تیوقت  رد  یتبثم  ضراوع  دـیامن ، رامیب  هجوتم  يررـض  هکنآیب  یهایگ  ياههخـسن  اـهنیا  همه  رب  هوـالع 
نامرد  ياههخسن  لباقم 

13 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 
هاگتـسد هدـعم و  ياهيرامیب  هک  کنیا  دـناهدوب . يرایـسب  راـب  تراـسخ  یفنم و  ضراوع  ياراد  نونکاـت  ییایمیـش  بط  رد  هدـعم  مخز 

نیا رد  یتارظن  هچنانچ  میراد  اضاقت  هدرک و  بلج  نآ  هب  ار  نادنمقالع  هجوت  هتفرگ  رارق  یسررب  ثحب و  دروم  رضاح  باتک  رد  شراوگ 
. دنزاس دنمهرهب  شیوخ  تاداقتنا  تاداهنشیپ و  زا  ار  ام  باتک  دلج  تشپ  رد  جردنم  یتسپ  قودنص  قیرط  زا  دنراد  دروم 

یتنس یمالسا و  بط  ياهراکهار 

هراشا

هک يوضع  تسا  هدرک  زاب  ار  دوخ  ياـج  زین  یگنهرف  یقـالخا و  ثحاـبم  رد  یتح  هک  تسا  يردـق  هب  شراوگ  هاگتـسد  هدـعم و  تیمها 
هدعم تسا ، توهـش  يایند  رد  طوقـس  رپ ، هدعم  حور و  باترپ  يوکـس  یهت ، هدعم  دوش . سفن  بیذهت  ای  قالخا و  داسف  ثعاب  دناوتیم 

ناـمرد هدـعم و  تشادـهب  ص )  ) مرکا ربماـیپ  ناـسنا  مسج  حور و  بیبط  نیرتـگرزب  هک  اـجنآ  تسا  ندـب  ءاـضعا  رگید  یتمالـس  نماـض 
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: دیامرفیم دزشوگ  ار  وضع  نیا  تیمها  دنکیم  نایب  ار  نآ  ياهدرد 

دیزاسن تاناویح  هربقم  ار  دوخ  مکش 

. دیشچب کمن  یمک  اذغ  عورش  زا  لبق 
. دیشکب اذغ  زا  تسد  ندش  ریس  زا  لبق  دییاشگن و  اذغ  هب  بل  دیدشن  هتسرگ  ات 

. دیروخن خی  بآ  دیشونن و  بآ  اذغ  اب  هارمه 
. دیباوخن رپ  مکش  اب  اهبش 
. دینکن عامج  رپ  مکش  اب 

. دییوشب هدربورف و  بآ  رد  ندروخ  زا  لبق  ار  اههویم 
. دییوشب ار  اهتسد  اذغ  ندروخ  زا  لبق 

ثیدـح اههد  تسا و  كاوسمیب  زامن  داتفه  اب  ربارب  كاوسم  اب  زامن  کی  دوشیم و  لقع  يداـیز  ثعاـب  ندز  كاوسم  دـینزب و  كاوسم 
. دهدیم لیکشت  ار  نامرد  تشادهب و  ياههیاپ  هک  رگید 

14 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 
اهنآ زا  طولخم و  اهمیزنآ  اههریـش و  اب  بروم  يوقلح و  یلوط و  ياههچیهام  کـمک  اـب  ار  هدـش  علب  ياذـغ  یکیزیف  تاـکرح  اـب  هدـعم 

. دزاسیم يدع  سومیک 
یتمالس دهد  ماجنا  ار  دوخ  راک  رتهب  هدعم  هچره  دیامنیم . مضه  ار  نآ  حالطصاب  دهدیم و  ماجنا  اهاذغ  يور  رب  ییایمیش  لمع  اهدص 

. تسا هدعم  زین  یتمالـس  أشنم  هدـعم و  اهیرامیب ، زا  يرایـسب  أشنم  نیاربانب  دروآیم . ناغمرا  هب  شیوخ  بحاص  يارب  يرتشیب  رمع  لوط  و 
زا ار  تقبس  يوگ  اهنآ  نامرد  هدعم و  ياهیرامیب  زا  يریگشیپ  رد  ندب  یتشادهب  لئاسم  هب  هنامیکح  هجوت  اب  ناریا  یمالـسا  یتنـس و  بط 

يریگشیپ رد  يدایز  تاهابتشا  هداد و  رارق  یلصا  بط  هاگیاج  رد  ار  دوخ  طلغ  هب  یبرغ  بط  هنافـسأتم  تسا . هدوبر  بط  ياههتـشر  همه 
. تسا هدومن  هئارا  هدعم  ياهیرامیب  نامرد  و 

ار شیوخ  تراهم  هدومن و  نایب  ار  قیاقح  ات  هدادن  لاجم  بط  یلـصا  ياههتـشر  هب  دوخ  يدام  یبلطراصحنا  غیلبت و  تردق  اب  یبرغ  بط 
. دنیامن هئارا  هدعم  ياهیرامیب  هلمج  زا  اهیرامیب  نامرد  رد 

تبث دوخ  مان  هب  ار  اهنآ  هدرب و  امغی  هب  ار  ام  ناگتشذگ  ینامرد  ياههویش  یتح  هک  هدیـسر  اجنادب  ات  یبرغ  بط  هنایارگیدام  یهاوخدوخ 
دایرف یناریا  کی  رگا  دربیم . تراغ  هب  ار  ناهج  مدرم  تورث  هلیـسونیدب  دـنادیم و  یملع  تایرظن  عزانمالب  کلام  ار  دوخ  دـیامنیم و 
کی طسوت  بلطم  نامه  دنریگیم ، هرخـسم  هب  ار  وا  دراد  تلاخد  رـشع  ینثا  هدعم و  مخز  داجیا  رد  روآتنوفع  سوریو  یعون  هک  دنزب 

فـشاک یناریا  کشزپ  رگید  ياج  رد  دوشیم . تبث  ناشدوخ  مانب  هدـش و  شخپ  یعمج  ياههناسر  قیرط  زا  لاـجنج  اـب  یبرغ  دنمـشناد 
ياهیرامیب نامرد  يارب  ددرگ . نوفدم  كاخ  رد  وا  هنادرمناوجان  گرم  اب  ناریا  یبهذم  یلم  تاراختفا  ات  دـسریم  لتق  هب  ناطرـس  نامرد 

مادقا يرشب  شناد  هلاس  رازه  دنچ  تایبرجت  رب  ینتبم  یتنس  یهایگ و  بط  ینعی  یلصا  بط  قیرط  زا  دیاب  رگید  ياهیرامیب  نوچمه  هدعم 
. تشاد يرامیب  نامرد  رد  تبثم  يراظتنا  یلعف  هدزبرغ  ییایمیش و  بط  دننام  هیشاح  ياهبط  زا  دیابن  دومن و 

15 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

شراوگ هاگتسد  هدعم و  تشادهب 
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لامجا روطهب  ار  باتک  نیا  نیودت  رد  ماگ  نیلوا  دراد  اهیرامیب  نامرد  هب  تبسن  يرتنوزف  تیمها  اهیرامیب  زورب  زا  يریگـشیپ  هک  اجنآ  زا 
لامک جوا  رد  دمآرس و  هنیمز  نیا  رد  مالـسا  هنامیکح  تایرظن  افاصنا  هک  ارچ  میهدیم  صاصتخا  اهيرامیب  زا  يریگـشیپ  تشادهب و  هب 

. مینکیم لوکوم  هناگادج  یباتک  هب  ار  نآ  لیصفت  هک  تسا 

هیذغت تشادهب 

هیذغت تشادهب  مهم  ناونع  هس  فرـصم  نامز  فرـصم و  هوحن  اذـغ ، عون  تیفیک و  تساذـغ . فرـصم  رد  تقد  هیذـغت ، تشادـهب  زاغآ 
. تسا

. دوشیم زین  يرادـهگن  تیفیک  عون و  اهاذـغ و  صاوخ  تخانـش  لـماش  هک  تسا  ناوـنع  نیرتهدرتـسگ  نیرتـمهم و  اذـغ  عوـن  تیفیک و 
: دوشیم نآ  هب  یتاراشا  لامجالب  نیاربانب 

: دنوشیم میسقت  هتسد  هس  هب  یلک  روطهب  اهاذغ 
هتخپ  ياهاذغ 
ماخ  ياهاذغ 

تاعیام 
هب دوخ  هتخپ  ياهاذغ  دبای . ینوزف  ماخ  ياهاذـغ  رب  دـیابن  هتخپ  ياهاذـغ  فرـصم  نازیم  دـشابیم . ناسنا  ندـب  زاین  دروم  هتخپ  ياهاذـغ 

هدرکخرس ياهاذغ  رب  ود  ره  هتـشاد و  زایتما  بابک  رب  زپبآ  عون ، هس  نیا  نایم  رد  دوشیم . میـسقت  هدرکخرـس  بابک و  زپبآ ، ياهاذغ 
دنراد و شقن  ندب  رد  ازيرامیب  طالخا  داجیا  نوخ و  نتخاس  هدولآ  رد  ماخ  ياهاذغ  زا  رتشیب  هتخپ  ياهاذغ  یبسن ، رظن  زا  دنتسه . زاتمم 

ياهاذغ اهیندرکخرـس و  دـننکیم . رگید  مومـس  یگدولآ و  داجیا  ندـب  رد  زپبآ  بابک و  زا  شیب  اههدرکخرـس  هتخپ ، ياهاذـغ  نایم 
ازيرامیب لماوع  نیرتمهم  زا  یکی  هتفرگربرد و  ار  مدرم  مومع  هیذغت  مظعا  دص  رد  کنیا  هتخپ 

16 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 
هک ییاهنیماتیو  تاجینیریش و  عاونا  اهورسنک ، سابلاک ، سیسوس و  اههباشون ، لیبق  زا  رگید  مومـسم  ياههدروآرف  دناهیذغت . ثحب  رد 

يارب طقف  هک  رگید  عونتم  ياههدروآرف  اهتالکش و  کفپ ، سپیچ ، دوشیم ، هداد  لوپمآ  لوسپک و  تروصب  ندب  یمومع  تیوقت  يارب 
. تسا رادروخرب  یـصاخ  تیمها  زا  زین  اهاذـغ  فرـصم  هوحن  دـناهدوزفا . یـسباه  يرامیب  داعبا  رب  دـنوشیم ، دـیلوت  دارفا  هقئاذ  کـیرحت 

باتـش اب  اذغ ، اب  هارمه  تاعیام  بآ و  فرـصم  رگیدکی ، اب  اذغ  عون  دـنچ  فرـصم  تسا ، هدـش  یهن  هراومه  مکـش  نتـشابنا  يروخرپ و 
رد هک  تسا  یبلاطم  هلمج  زا  رگیدکی  اب  راگزاسان  ياهاذغ  فرصم  ندرک ، لیم  هداتـسیا  ندرک ، لوانت  بضغ  مشخ و  لاح  رد  ندروخ ،

. تسا هدیدرگ  زاربا  نآ  هرابرد  ياهنامیکح  تایرظن  هجوت و  نآ  هب  یمالسا  بط 
هتـسناوتن زونه  یملع  ارهاظ  ضیقن  دض و  تاراهظا  اب  یبرغ  بط  هک  تسا  یمالـسا  بط  تایهنم  زا  اذغ  زا  دعب  اذغ و  نایم  بآ  فرـصم 

لوانت يارب  وضو  یعون  هک  اذـغ  زا  لبق  اهتـسد  يوشتـسش  لیبق  زا  نآ  زا  دـعب  اذـغ و  زا  لـبق  تشادـهب  دـیامن . مـالعا  ار  دوخ  یعطق  رظن 
ار ملع  تمکح و  قیفلت  زا  يراوتسا  ياههنومن  یتسارب  رگید ، بلطم  اههد  نآ و  زا  دعب  اذغ و  زا  لبق  کمن  ندیشچ  تسا ، یهلا  ياهتمعن 

. دراذگیم شیامن  هب 
بـش ياذغ  اب  یتمالـس  نیمأت  ظاحل  زا  حبـص  ياذغ  تسا . هتفرگ  رارق  قیقد  هجوت  دروم  هیذغت  تشادهب  ظاحل  زا  زین  اذغ  فرـصم  نامز 

زا رگید  یباـتک  هب  ار  نیبلاـط  دـجنگب ، لاـقم  نیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتعیـسو  هیذـغت  تشادـهب  ثحب  هک  اـجنآ  زا  تسا ، تواـفتم  رایـسب 
. میهدیم تلاوح  افش  کیپ  ياهباتک  هعومجم 
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هدعم اب  اهراگزاسان 

هب موسکی  اذغ و  هب  موسکی  بآ و  هب  موسکی  دومرف  ص )  ) مرکا ربمایپ  هچنانچ  تساهكاروخ . زا  نآ  نتشابنا  هدعم  نمـشد  نیرتدب 
. دیهد صاصتخا  اوه 

اهنغور یبرچ و 
17 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. تسا روآنایز  رایسب  هدعم  يارب  رپ  مکش  اب  ندرک  عامج 
دایز ندرک  یق 

ندروخ  لهسم  دایز 
داوم اب  هک  ییاههباشون  سابلاک و  سیـسوس و  دننام  يّرـضم  رایـسب  ياهزیچ  ازتیپ و  وکوک ، تلتک ، اهیندرکخرـس ، دننام  ظیلغ  ياهاذغ 

بآ اذغ  يور  اذغ و  طسو  ندروخ ، نآ  يالاب  رب  بآ  هویم و  ندروخ  هدش ، يدنبهتـسب  ياههویم  بآ  دنراد  زاگ  دناهدش و  هیهت  ییایمیش 
ندروخ اهیبرغ  طلغ  مسر  درک ، لیم  اذغ  ندروخ  لصاوف  نیب  ام  دیاب  ار  اههویم  رثکا  ندروخ ، نآ  يور  هویم  سپس  يروخرپ و  ندروخ ،

ناسنا هک  ییاذغ  ره  ندروخ ، زغم  دایز  ناوختسا و  زغم  ندروخ  ندرکن ، جازم  تباجا  ندیباوخ و  رپ  هدور  اب  اهبش  اذغ ، يور  رسد  هویم و 
هتـسرگ زا  لبق  ندروخ ، اذغ  يور  اذغ  ندـیباوخ ، نآ  يور  ندروخ و  نیگنـس  ياذـغ  اهبش  تسا ، رـضم  هدـعم  يارب  تسا  رفنتم  نآ  زا 

: تسا ص )  ) يوبن ثیدح  ندرب ، اذغ  هب  تسد  ندش 
، تسا روآنایز  درس  ياذغ  فرـصم  درـس  یلیخ  ياوه  رد  تسا ، یفاک  اذغ  عون  کی  هرفـس  رـس  دوش و  زیهرپ  گنر  تفه  ياههرفـس  زا 
، دوشیم گنر  یهایس  يرغال و  هدعم و  فعض  ثعاب  ناوارف  يروش  تسا ، سردوز  يریپ  باصعا و  هدعم و  فعض  ثعاب  ناوارف  یشرت 

هدعم یتحاران  ثعاب  مرگ  ياوه  رد  صوصخب  دایز  یبرچ  دنکیم ، طلسم  مسج  رب  ار  یناوتان  دایز و  ار  هدعم  ترارح  باسحیب  ینیریش 
. دح زا  شیب  ندیشک  یگنسرگ  اتشان ، ندروخ  بآ  تسا ،

رگیدکی اب  راگزاسان  ياهاذغ 

، برت اب  غرممخت  دوشیم . جنلوق  ثعاب  جنرب  اب  هکرـس  دننزیم . هدعم  هب  ار  هبرـض  نیلوا  دنوش  فرـصم  مه  اب  راگزاسان  ياهاذغ  هچنانچ 
هجوج هچاپ ، هلک  روگنا و  القاب ، تسام و  هسیره ، رانا و  ریـس  اـب  لدرخ  رینپ ، غرممخت و  ریجنا ، ریـش و  لـسع ، اـب  هزبرخ  برت ، اـب  تساـم 

ریش و هنوپ ، زایپ و  زایپ ، اب  رتوبک 
18 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دنوریم رامش  هب  راگزاسان  ياهاذغ  هلمج  زا  تشوگ و ...  روگنا و  یهام ،

هناگراهچ ياهجازم  رد  هدعم  تالاح 

جیردت هب  دوشیم و  لیدبت  هدعم  جازم  ءوس  هب  جیردت  هب  نآ ، لداعت  مدع  اهجازم و  هبلغ  تسا و  ریذپریثأت  رایسب  اهجازم  زا  هدعم  تالاح 
ینخس هدش ، یفرعم  ضارما  ردام  هدعم ، یمالـسا  بط  رد  هکنیا  دزاسیم . راتفرگ  زین  ار  رگید  ياهمادنا  هدش و  داح  ياهیرامیب  هب  لیدبت 

. تسا حیحص  اجب و 
هب هدعم  یهابت  اب  اهمادنا  ریاس  دبک و  زغم ، بلق ، مینکیم . هدهاشم  ار  هدـعم  ياپ  ياج  هراومه  ندـب  رد  فلتخم  ياهيرامیب  یـسررب  رد 

قیرط نآ  زا  هدرک و  رثأتم  ار  دـبک  اعیرـس  مضه  ءوس  هدـعم و  یهابت  دـندرگیم . ریذـپنامرد  نآ  يدوبهب  اب  دـنوشیم و  هدیـشک  يرامیب 
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: زا دنترابع  هناگراهچ  ياهجازم  دنریگیم . رارق  ریثأت  تحت  ندب  ياضعا  همه  نوخ ، هلیسو  هب  نوخ و 
مغلب 1] ادوس و  نوخ و  ارفص و 

19 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هدعم ياهجازم  ءوس  لوا : لصف 

هراشا

20 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هدعم ياهجازم  ءوس 

هراشا

هب 8 ناریا  بط  رد  اهمادنا  ریاس  جازم  ءوس  دننام  هک  هدعم  ياهجازم  لداعت  ندروخ  مهرب  ینعی  هدـعم  جازم  ءوس  دـش ، هتفگ  هک  روطنامه 
ءوس دوشیم . میسقت  بوطرم  درس و  کشخ و  درـس و  کشخ ، مرگ و  بوطرم ، مرگ و  بوطرم ، کشخ ، درـس ، مرگ ، جازم  ءوس  هتـسد 

راـچد ریـش  دـننام  ییاهاذـغ  ندروخ  اـب  هک  یناـسک  لاـثم  ناونع  هب  دوـشیم . هدـیمان  زین  مضه  ءوـس  لوادـتم ، حالطـصا  رد  هدـعم  جازم 
دهاوخ همادا  رد  نآ  بسانم  نامرد  جازم و  ءوس  عون  ییاسانـش  هوحن  هک  دنتـسه  جازم  ءوس  یعون  راـچد  دـنوشیم  یـشراوگ  تالکـشم 

. دمآ

مرگ جازم  ءوس  ای  مضه  ءوس 

هراشا

ندز و غورآ  هضراع  هاگ  ناهد و  دب  يوب  معط و  ندرک ، شرت  بذاک ، ياهتشا  هاگ  اهتشا و  یمک  ناهد ، یکشخ  یگنـشت و  نآ  تمالع 
. تسا ... 

. دیامن بت  داجیا  صخش  ندب  رد  مرگ  جازم  ءوس  ياراد  هدعم  تسا  نکمم 
جیردـت هب  دوشیم . زبس  هب  لیام  درز  گنر  هب  راـمیب  ناـبز  يور  هیـال  گـنر  اـی  ناـبز  ویر  دـشاب  يوارفـص  جازم  ءوس  نیا  هکیتروصرد 

بذج ار  نآ  دندنـسپیمن و  ار  هدعم  ياذغ  هتخوس  ياههریـش  ندب  ياهمادنا  هکارچ  دوشیم  صخـش  يرغال  ثعاب  جازم  نیـشتآ  یمرگ 
. دننکیمن

. دوشیم غارفتسا  یق و  ثعاب  دناوتیم  مرگ  جازم  ءوس  تدش  تسا  هزم  دنت  دوش  هدیشچ  رگا  يوبدب و  گنر و  دب  مک و  دارفا  نیا  نوخ 
. دنوشیم روکذم  تالاح  دیدشت  ببس  جازم  مرگ  ياهاذغ  يرامیب و  تالاح  نیکست  ببس  جازم  درس  اهاذغ 

21 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

: نامرد
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تبرش هروغ ، بآ  کشرز ، بآ  رانا ، تبرش  ومیل ، تبرـش  لثم  دوشیم  ترارح  نتـسشنورف  ندش و  کنخ  ثعاب  هک  یتابورـشم  زا  دیاب 
رتعیرـس یـشخب  ریثأت  اب  اهوراد  زا  یـضعب  دـننک . هدافتـسا  نآ  لاثما  هچولآ و  اراخب و  يولآ  بانع ، تبرـش  باـنع ، يدـنه ، رمت  ساویر ،

. دنک فرطرب  ار  مرگ  جازم  ءوس  دنناوتیم 

تشخ ریش  رانا و  لهسم 

لاقثم  بالگ 20  لاقثم - رانا 40  بآ  لاقثم - تشخ 20  ریش  - 
هب ار  نآ  زا  يرادـقم  اتـشان  حبـص  زور  ره  طولخم و  شوـخیم  راـنا  بآ  اـب  هدرک و  لـح  نآ  رد  ار  تشخریـش  دـینک و  مرگ  ار  بـالگ  - 

. دینک لیم  جازم  بسانت 

مرگ جازم  ءوس  ارفص و  دض  نیبجنکس 

یفاک  رادقم  هب  بآ  ولیک - دنق 3  ولیک - خرس 5  لگ  ولیک -  1 بالگ 5 / ولیک -  1 يروگنا 5 / هکرس  - 
. دوش ظیلغ  دیآ و  ماوق  ات  دیناشوجب  ردقنآ  دـنق  اب  دـینک و  فاص  دـیناشوجب و  سپـس  هدرک ، سیخ  بالگ  هکرـس و  رد  ار  خرـس  لگ  - 

. دینک لیم  تبرش  تروص  هب  بآ  اب  ار  نآ  زا  يرادقم  فرصم  عقوم 

درادیم زاب  ار  يوارفص  لاهسا  انمض  هک  رگید  نیبجنکس 

ولیک دنق 3  ولیک - رانلگ 2  ولیک - خرس 5  لگ  ولیک -  1 بالگ 250 / مرگولیک -  1 هکرس 250 / - 
هب دوش . ظیلغ  ات  دیروآ  ماوقب  دنق  اب  دینک و  فاص  دیناشوجب و  سپس  دنامب ، زور  هنابش  هس  دیناسیخب ، هکرس  رد  ار  خرـس  لگ  رانلگ و  - 

. دییامن لیم  کشزپ  صیخشت  هب  زاین و  بسانت 

وراد ندروخ  زا  ناوتان  رامیب 

هک  دینک  هدافتسا  ریز  فایش  زا  تسین  وراد  ندروخ  هب  رداق  رامیب  هچنانچ 
22 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

: تسا دیفم  اهجنلوق  زا  يرایسب  نامرد  رد  هدش و  مغلب  عفد  ثعاب 
لینلا  بح  دبرت - هدومحم - ینمرا  هروب  لظنحلا - محش  يدنه - کمن  قشوا - ریشواج - لقم - نیبجنکس - - 

بـسانت هب  دینک و  تسرد  فایـش  طولخم و  بوخ  نآ  رد  ار  هیودا  هیقب  دینک و  لح  شوج  بآ  رد  ار  اهغمـص  دیریگب ، يواسم  ار  ءازجا 
. دیراذگب دعقم  رد  رابکی  بش  دنچ  ره  ای  بش  ره  زاین 

دایز تبوطر  اب  هارمه  مرگ  جازم  ءوس  ای  مضه  ءوس 

زین یبوطر  غارفتـسا  عوهت و  تلاح  دوشیم و  يراج  هک  تسا  ناهد  باعل  اـب  هارمه  مرگ  جازم  ءوس  هب  طوبرم  تـالاح  زورب  نآ  تمـالع 
نیبجنکـس و دیوش و  بآ  دـننام  ییاهروآ  یق  دـینک . غارفتـسا  هب  راداو  ار  رامیب  روآیق  ياهوراد  اب  تسا  رتهب  دـیآ . دوجوب  تسا  نکمم 

. دوشیم غارفتسا  ثعاب  رامیب  جازم  بسانت  هب  رگیدمه  اب  اهنآ  ییاتدنچ  بیکرت  هکنآ  لاثما  سگرن و  زایپ  ینمرا و  هروب  برت و  بآ 
. دوش هدافتسا  دنق  لگ  اب  هارمه  ارفص  دض  ياهلهسم  زا  غارفتسا  ناوت  مدع  تروص  رد 
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هدعم درس  جازم  ءوس  ای  مضه  ءوس 

تـسوپ گنر  ندش  دیفـس  تروص و  ندرک  فپ  مکـش ، خـفن  ندز و  غورآ  ندرک ، شرت  اذـغ ، هب  دایز  ياهتـشا  نیع  رد  مضه و  فعض 
مرگ و ياهتوپمک  لسع و  ودرگ و  ریجنا و  فرصم  خرس و  لگ  گنلاب ، ریجنا ، لثم  مرگ  ياهابرم  ندروخ  تسا . نآ  مئالع  زا  تروص 
. تسا دـیفم  جازم  ءوس  عون  نیا  نامرد  رد  نارفعز  ناجنلوخ و  هریز و  نیچراد و  اـب  اهاذـغ  نتخپ  کـشجنگ و  رتوبک و  دـننام  ییاهاذـغ 

: دوشیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  دوجو  يددعتم  ياههخسن  هدعم  رد  درس  جازم  ءوس  عفر  يارب 
23 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

کی رابره  راب  دـنچ  يزور  دـینک و  بوکمین  هتفرگ و  يواسم  ار  نیچراد  عانعن و  هنوباب و  شاخـشخ و  مخت  نایب و  نیریـش  لـیفجنز و  - 
بآ اب  ار  هتفرگ  فک  لسع  تسا  هارمه  تسوبی  هچنانچ  دـیماشایب . هدـناشوج  بآ  يرادـقم  لسع و  ای  تابن و  اب  ار  نآ  يروخاذـغ  قشاق 

کشخ و ریجنا  ددع  زور 10  ره  ای  دییامن و  لوانت  سپـس  دوش  مرن  ات  دینک  سیخ  بآ  رد  ار  کشخ  ریجنا  ای  دینک و  لیم  وج  هدـناشوج 
رد ار  نیبجنرت  ادتبا  دیناشوجب ، تابن  اب  ار  نیبجنرت  يروخاذغ  قشاق  هس  خرس  لگ  مرگ  ناتسپ و 15  هس  ددع  اراخب و 20  يولآ  ددع   20

. دینک لیم  زین  ار  اهوراد  هلافت  دیزپب و  دیناشوجب و  نآ  رد  ار  اهوراد  سپس  دینک و  فاص  دینک  لح  شوج  بآ  ناویل  دنچ 
. تسا رثؤم  رایسب  هک  تسا  يرگید  هخسن  زین  لسع  وج و  بآ  افوز و  تبرش  - 

تبوطر اب  هارمه  هدعم  درس  جازم  ءوس  ای  مضه  ءوس 

مخت نادـجنا - دوش . زیوجت  تسا  نیتنـسفا  نآ  ساـسا  هک  ییاـهوراد  دـینک . لـیم  هدرک و  بیکرت  ار  دـنق  لـگ  سفرک و  مخت  نوـسینا و 
: دیرب راکب  ار  ریز  هخسن  ای  تسا  دیفم  نآ  لاثما  رپلگ و  نارداموب - سفرک -

لاقثم  هشفنب 6  لگ  لاقثم - ناتسپ 6  هس  لاقثم - يدوخن 4  میرم  لاقثم - دیوش 4  مخت  لاقثم - کنخان 8  - 
ناویل ات 2  دیناشوجب  بآ  ناویل  اب 3  ار  تمسق  کی  زور  ره  دییامن ، میسقت  يواسم  تمسق  هب 6  دینک و  بوک  مین  طولخم و  ار  اهوراد  - 

اذغ ره  زا  دعب  راب  يزور 3  دـیروخن . زمرق  تشوگ  زور  ات 6  دینک و  لیم  ماش  زا  دـعب  ناویل  کی  راهان و  زا  دـعب  ناویل  کی  دـنامب ، یقاب 
. دییامن لیم  قزرا  لقم  دوخن  کی 

. دوش يزاسکاپ  هدعم  لهسم ، ياهوراد  اب  دیاب  زیچ  ره  زا  لبق  تروص  ره  رد 
24 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هدعم کشخ  جازم  ءوس 

هراشا

هدـعم کشخ  جازم  ءوس  هچنانچ  دیـشخب ، تبوطر  ار  ندـب  ياهمادـنا  ریاس  نآ  رب  هوالع  دومن و  مامتها  هدـعم  ندیـشخب  تبوطر  هب  دـیاب 
. دش دهاوخ  نکممان  ابیرقت  نآ  نامرد  ددرگ  يوق  رادهشیر و 

، درادن ار  نآ  لمحت  رامیب  دوشیم و  رامیب  فعض  ثعاب  مامح  رگا  دریگ . رارق  راک  روتسد  رد  مرگ  بآ  رد  نتـسشن  مرگ و  بآ  اب  مامح 
موس غالا و  ریش  دعب  هجرد  رد  نانز و  ناتسپ  ریش  هک  تسا  ریش  فرـصم  نارامیب  نیا  يارب  اذغ  نیرتهب  تسا . یفاک  مرگ  بآ  رد  نتـسشن 
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يزیچ ریش  اب  هارمه  دشاب . ملاس  دوشیم  هدیـشود  نآ  زا  ریـش  هک  یماد  هکنآ  طرـشب  تسا  رتهب  هدیـشود  هزات  ریـش  دوش . زیوجت  واگ  ریش 
ندب نآ  لاثما  نوتیز و  کچرک و  دـننام  ییاهنغور  اب  دریگ و  رارق  هنازور  راک  روتـسد  رد  وج  بآ  فرـصم  دوش . مضه  ریـش  ات  دروخن 

. ددرگن عفد  ندب  تبوطر  ات  دوش  برچ  رامیب 
تخس ياهاذغ  زا  دیاب  رامیب  تسا . دیفم  زپبآ  تروصب  ناگدنرپ  لاب  تشوگ  دوشن و  خرس  هک  یهام  هیلق  دیفـس و  یهام  روپک و  یهام 

. دنک زیهرپ  ظیلغ  و 
. دزیهرپب اذغ  يور  اذغ  فرصم  زا  دوش و  فرصم  يدعب  ياذغ  سپس  مضه  هدعم  رد  لوا  ياذغ  دیاب  امتح 

تفرـشیپ اب  دریگ . رارق  هنازور  راک  روتـسد  رد  مارآ  شزرو  سپـس  دوش  افتکا  هدش  رکذ  ياهنغور  اب  ندب  ندرک  برچ  هب  نامرد  يادتبا 
دراو جیردت  هب  دنفـسوگ  هچاپ  ددرگ . فرـصم  نآ  لاثما  تاجيزبس و  اراخب و  يولآ  غرم و  تشوگ  ترذ و  پوس  وج ، پوس  يدوبهب ،

. ددرگ ییاذغ  میژر 

مه اب  یبوطر  کشخ و  مرگ و  درس و  جازم  ءوس  نامرد  یلک  هخسن 

ياهدردرس اهجنلوق ، يدبک ، يدعم ، ياهیرامیب  رثکا  رد  تسا و  طلخ  لهسم 4  مه  جضنم و  مه  هک  اریز  دیراپسب  رطاخ  هب  ار  هخـسن  نیا 
تاریثأت  دشاب  يزاسکاپ  هب  زاین  هک  يرامیب  ره  رد  یتسوپ و  يزغم و  یبلق ، ياهیتحاران  یطلخ ،

25 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 
: تسا هدش  هدومزآ  اهراب  هک  دراد  يزیگناتفگش 

قـشاق هس  يور  غادغاد  ار  نآ  دـینک و  لـح  شوج  بآ  ناوـیل   1 رد 5 / ار  نیبجنرت  يروخاذـغ  قشاـق  هس  اتـشان ، زور ، ات 15  اهحبـص  - 
. قیقر ینرف  ای  توپمک  رگم  دیروخن  يزیچ  رهظ  ات  دینک و  لیم  هناحبص  ياج  هب  هتخیر و  هدش  زیمت  لبق  زا  هک  ریشکاخ  يروخاذغ 

: دراد مان  ماع  لهسم  هک  دینک  لیم  لهسم  هدناشوج  هخسن  زا  دشاب . زپبآ  اهاذغ  بش  رهظ و 

: ماع لهسم 

مرگ  یمتخ 25  لگ  مرگ - نیتنسفا 25  مرگ - ناتک 25  مخت  مرگ - نیبجنرت 25  مرگ - خرس 50  لگ  مرگ - انس 50  - 
، دنامب ناویل  کی  ات  دـیناشوجب  بآ  ناویل   1 رد 5 / ار  نآ  يروخاذـغ  قشاق  کی  ماش  راهان و  زا  دـعب  رابره  هدرک  بوکمین  ار  اـهوراد  - 

. دییامن لیم  دینک و  نیریش  هدرک و  فاص 
اهرهظ زا  دعب  دش  دیدش  یلیخ  لاهسا  هچنانچ  تسا  توافتم  وراد  هب  تبـسن  دارفا  لمعلا  سکع  تسا و  روآلاهـسا  وراد  نیا  هک  اجنآ  زا 

لاهـسا هک  دوش  فرـصم  ياهزادـنا  هب  دـیاب  وراد  هک  دیـشاب  هتـشاد  رظن  رد  ار  هتکن  نیا  یلو  دـینک  هدافتـسا  لهـسم  هدـناشوج  زا  رابکی 
. دوش داجیا  یمیالم 

یفاضا ياهزاگ  عمجت  زا  یشان  يدعم  ياهدرد 

هراشا

ییاسانش ار  هدعم  جازم  ءوس  هچنانچ  دشاب . هارمه  مکـش  رقارق  اب  تسا  نکمم  تسا و  رگید  عضوم  هب  یعـضوم  زا  درد  لاقتنا  نآ  تمالع 
. دیرب راکب  زور  تدم 15  هب  ار  جازم  ءوس  نامرد  یلک  خسن  هکنیا  ای  دیزادرپب  دش  روکذم  هک  هدعم  جازم  ءوس  نامرد  هب  دیدرک ،

: تسا رثؤم  رایسب  هدعم  داب  خفن و  نامرد  رد  ریز  هخسن 
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بالگ  رد  رانید  تبرش  لاقثم  اب 12  ار  هدیئاس  دنویر  لاقثم  کی  زور  ره  - 
26 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دییامن لوانت  بآ  دوخن  اذغ  زور  ره  دینک و  لیم  مرگ  مین  هدرک و  لح  بآ  و 

رانید تبرش 

مرگ  دنق 150  مرگ - ثوشک 5  مخت  مرگ - بوکمین 10  ینساک  مخت  - 
لیم اجکی  زور  ره  دیآ ، ماوق  ات  دیناشوجب  دـیزیمایب و  دـنق  اب  هدرک  فاص  دوش ، راخب  یمین  ات  دـیناشوجب  بآ  هلایپ  کی  رد  ار  اهوراد  - 

. دییامن رارکت  دعب  ياهزور  دینک و 
: دینک هدافتسا  یتدم  ات  ریز  ینومک  نوجعم  زا  دیداد  ماجنا  قوف  ياههخسن  زا  یکی  اب  هک  داب  عفد  درد و  دوبهب  زا  سپ 

رادـقم هب  لسع  مرگ - کمن 15  اـی  ینمرا  هروب  مرگ - هنوپ 15  مرگ - بادس 15  مرگ - لیفجنز 15  مرگ - لفلف 15  مرگ - هریز 15  - 
مزال 

ار هریز  اهوراد  تخاس  زا  لبق  رگا  دینک . لیم  ار  نآ  زا  لاقثم  ات 2  کی  يزور  جوزمم و  غاد  لسع  اب  دینک و  کلا  هدیبوک و  ار  اهوراد  - 
. تفرگ دیهاوخ  وراد  زا  يرتهب  هجیتن  دینک . نایرب  هدرک و  کشخ  هیاس  رد  دیناسیخب و  هکرس  رد  زورهنابش  کی 

: دینک فرصم  هام  دنچ  ات  ریز  هخسن  زا  دیناوتیم  ینومک  نوجعم  ياج  هب 

یهایگ تومسیب  ردوپ 

مرگ  هایس 10  هریز  مرگ - نوسینا 10  مرگ - هنایزار 10  مرگ - عانعن 20  مرگ - نایب 50  نیریش  - 
. دینک لیم  بآ  یمک  اب  يروخابرم  قشاق  کی  اذغ  ره  زا  لبق  طولخم و  هدیبوک  رکش  ای  دنق  نآ  لدعم  اب  هدیبوک و  ار  اهوراد  - 

: ارفص رثا  رد  هدعم  درد 

هراشا

تالهسم نامه  نآ  نامرد  تسا . ارفص  هبلغ  تامالع  ریاس  نابز و  حطس  رد  زبس  هب  لیام  درز  گنر  ناهد و  یخلت  یگنشت و  نآ  تمالع 
. تسارفص تاجضنم  و 

27 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 
: ریز هخسن  اب  دییامن  ارفص  جضن  هب  مادقا  ادتبا 

ددع اراخب 5  يولآ  مرگ - ناتسپ 10  هس  مرگ - ینساک 5  مخت  مرگ - خرس 10  لگ  مرگ - هشفنب 10  - 
هدرک نیریش  رکـش  ای  دنق  اب  دینک و  فاص  دنامب ، یمین  ات  دیناشوجب  بآ  ناویل  هس  اب  هارمه  اراخب  يولآ  اب  هدرک و  بوکمین  ار  اهوراد  - 

ات ارفص  ياهلهسم  زا  سپس  دیهد  همادا  زور  هس  لقا  دح  ات  دییامن و  رارکت  زاین  بسانت  هب  دعب  ياهزور  دینک و  لیم  اتشان  حبص  زور  ره  و 
. دینک هدافتسا  هدعم  يارفص  لماک  عفد 

رگید هخسن 

. مرگ خرس 6  لگ  مرگ - ینساک 6  مخت  مرگ  هرتهاش 6  مرگ - رفولین 6  لگ  مرگ - هشفنب 6  لگ  ددع - بانع 12  - 
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زور هس  ات  دینک  لیم  هدرک و  نیریش  اتـشان  حبـص  دنامب ، ناویل   1 دودح 5 / ات  دـیناشوجب  بآ  ناویل  رد 2  هدرک و  بوکمین  ار  اـهوراد  - 
. دیئامن هدافتسا  ارفص  لهسم  زا  سپس  هدرک و  رارکت 

همادا موادم  روطهب  زور  دینک و 15  هدافتسا  تشذگ  نآ  فیصوت  هک  ماع ) لهـسم  ریـشکاخ و  نیبجنرت و   ) اهجازم ءوس  یلک  هخـسن  زا  ای 
. دیهد

. دشاب هریغ  تابکرم و  رانا و  دننام  ارفص  دض  ياههویم  هروغبآ ، شآ  توروقهرق ، شآ  يدنه ، رمت  شآ  قامس ، شآ  ولآ ، شآ  اهاذغ ،

: یمغلب هدعم  ياهدرد 

هراشا

. تسا یگنشت  مدع  ناهد و  قازب  دایدزا  نآ  تمالع 
ناشوایسرپ  نوسینا - هیوبجنرداب - نایداب - - 

لگ لاقثم  دینک و 10  فاص  دوش ، راخب  نآ  زا  یمین  ات  دیناشوجب  بآ  هلایپ  کی  رد  ار  همه  کشخ  ریجنا  ددـع  اب 5  لاقثم  مادکره 2  زا 
. دییامن لیم  حبص  تعاس 10  ای  اتشان  مرگ  همین  زور  ره  هدرک و  لح  نآ  بآ  رد  یلسع  دنق 

28 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

یلسع دنق  لگ  تخاس  زرط 

یمک اب  هارمه  شتآ  يور  هتخیمآ  لسع  مرگ  دودح 150  اب  ار  نآ  تعاس  ود  زا  سپ  هدرک و  ردوپ  ار  خرس  لگ  ناکتسا  کی  هزادنا  هب  - 
. دیهدب شوج  هس  ود  بالگ 

دیناوتیم دش  روکذم  ریشکاخ ،) نیبجنرت و  ماع و  لهسم   ) مه اب  کشخ  یبوطر و  مرگ و  درس و  ياهجازم  نامرد  رد  هک  یلک  هخـسن  زا 
. دییامن هدافتسا 

. تشذگ نآ  فصو  هک  دینک  هدافتسا  یهایگ  تومسیب  ردوپ  زا  زور  زا 15  سپ 

: ادوس رثا  رد  هدعم  درد 

ادوس جضنم  زور  تدم 15  هب  ادتبا  تسادوس . هبلغ  ياهتمالع  ریاس  نابز و  حطس  یگریت  هدعم و  مف  شزوس  ناهد و  یشرت  نآ  تمالع 
: دوش فرصم 

نایب  نیریش  ردوپ  هنایزار ، ناشوایسرپ ، نابزواگ ، هیوبجن ، رداب  سودوخوطسا ، - 
حبص زور  ره  مرگ  همین  هدرک و  نیریش  دنق  اب  دنامب . ناویل  کی  ات  دیناشوجب  بآ  ناویل  اب 4  هساک  کی  رد  ار  همه  لاقثم  مادکره 2  زا  - 

. دشاب نآ  لاثما  جانفسا و  نارفعز و  دوخن و  غرم و  تشوگ  اذغ  دینک و  لیم  اتشان 
: دوش هدافتسا  ریز  لهسم  هخسن  زا  زور  زا 15  سپ 

مرگ  مادکره 25  زا  شوایسرپ ، جیوافسب ، ناتک ، مخت  نیتنسفا ، سودوخوطسا ، مرگ - مادک 50  ره  زا  خرس  لگ  وانس  - 
دنامب ناویل  کی  ات  دیناشوجب  بآ  ناویل   1 رد 5 / ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  کی  راب  ره  ماش  راهان و  زا  دـعب  هدرک و  بوک  مین  ار  اهوراد  - 

هدافتسا هدعو  کی  دش  دیدش  لاهـسا  رگا  اهرهظ  زا  دعب  هخـسن ، نیا  یهد  لاهـسا  لرتنک  يارب  دیئامن  لیم  دینک و  نیریـش  هدرک و  فاص 
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. دشاب رارقرب  یمیالم  لاهسا  هکنآ  طرشب  دوش ،
رثکا يارب  هک  کفپ  سپیچ و  سابلاک و  سیـسوس و  نوچ  یمومـسم  ياهاذغ  واگ و  هلاسوگ و  تشوگ  هدرک و  خرـس  تشوگ  فرـصم 

هک  ریز  يوراد  زا  دوبهب  زا  سپ  دشابیم و  عونمم  تسا  رضم  تیاغب  قوف  نارامیب  صوصخب  دارفا و 
29 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

: دییامن هدافتسا  تسا  دیفم  رایسب  نامرد  لیمکت  يارب 
، لفنرق هلقاق ، لبنـس ، خرـس ، دیفـس و  نمهب  یبرقع ، جـنورد  دابنرز ، ضرقم ، مشیربا  دیفـس ، ناجرم  ابرهک ، لاـقثم ، هتفـسان 1  دیراورم  - 

. لسع کشم ، لیفجنز ، لفلف ، راد  رتسدیبدنج ، هنشا ، يدنه ، جذاس 
زا دوبن  نکمم  قوف  داوم  هیهت  رگا  دینک . لیم  ار  نآ  لاقثم  کی  ات  مین  هنازور  جوزمم و  غاد  لسع  اب  هدرک و  کلا  دـیبوکب و  ار  اهوراد  - 

. دینک هدافتسا  روتسدب  دش  روکذم  هک  یهایگ  تومسیب  ردوپ 
سپ دش . رکذ  لبق  روطس  رد  هک  دینک  هدافتـسا  اهجازم  ءوس  نامرد  یلک  هخـسن  زا  يوادوس  هدعم  درد  نامرد  يارب  دیناوتیم  یلک  روطب 
دشاب درـس  جازم  ءوس  زا  هک  هدعم  ياهیتحاران  يارب  هخـسن  نیا  یلک  روطب  دینک . فرـصم  روتـسدب  ار  یهایگ  تومـسیب  ردوپ  دوبهب ، زا 

: تسا رثؤم 
لاقثم  هشفنب 6  لگ  لاقثم ، ناتسپ 6  هس  لاقثم ، کنخان 8  لاقثم - دیوش 4  مخت  لاقثم - يدوخن 4  میرم  - 

راهان و زا  دعب  ناویل  کی  دنامب . ناویل  ات 2  دیناشوجب  بآ  ناویل   2 رد 5 / ار  يروخ  اذغ  قشاق   2 دینک ، بوک  مین  طولخم و  ار  اهوراد  - 
. دیروخن زمرق  تشوگ  زور  ات 6  دینک و  لیم  قزرا  لقم  دوخن  کی  اذغ  ره  زا  دعب  دیئامن . لیم  ماش  زا  دعب  ناویل  کی 

. دوشیم درس  ياهجازم  رد  هدعم  تیوقت  ثعاب  دراد و  دربراک  هدعم  ياهیتحاران  رثکا  رد  یهایگ  تومسیب  ردوپ 
: تسا دیفم  هدعم  ياهیتحاران  يارب  مومع  روطب  زین  ریز  هخسن 

مرگ  مادک 5  ره  زا  هنوباب  هندوپ - عانعن - نیتنسفا - مرگ - مادک 10  ره  زا  هصلخم - ناینز - هنایزار - نشیوآ - - 
فاص دنامب ، ناویل  کی  ات  دـیناشوجب  بآ  ناویل   1 رد 5 / ار  يروخاذغ  قشاق  کی  راب  ره  رـصع  حبـص و  هدرک و  بوک  مین  ار  اهوراد  - 

. دینک لیم  هدرک و  نیریش  دینک و 
30 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

: هدعم دیسا  دایدزا  رثا  رد  هدعم  رس  درد 

هراشا

یبوطر کشخ و  درـس و  مرگ و  ياهجازم  ءوس  یلک  نامرد  نامه  نآ  نامرد  دـنکیم . ساسحا  دوخ  يولگ  رد  رامیب  ار  یـشرت  هزم  هاگ 
دعب رد  ماع  لهسم  هدناشوج  ندروخ  هناحبص و  ياج  هب  روتسدب  ریشکاخ  نیبجنرت و  فرصم  زا  ترابع  نآ  دش و  روکذم  هک  تسا  هدعم 

. تسا زپبآ  قیقر و  ياهاذغ  فرصم  روتسدب  رهظ  زا 

رگید هخسن 

. تسا نیبجنرت  هدش  فاص  بآ  اب  هایس  هریز  هدناشوج  هنازور  فرصم 

دشاب هارمه  ارفص  ای  نوخ و  هبلغ  اب  هچنانچ  هدعم  مرو 
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رد تسا . نابز  يزمرق  ای  يدرز  اهتـشا و  طوقـس  عوهت و  شطع و  تسا و  بت  هارمه  هاگ  هک  شزوس  باهتلا و  هدـعم و  درد  نآ  تمـالع 
ار رتسب  هک  تسا  هدعم  جازم  ءوس  نامرد  هب  رامیب  هجوت  مدـع  يرامیب  نیا  تلع  دوشیم . ساسحا  درد  هدـعم  رـس  يور  تسد  فک  راشف 

. دزاسیم هدامآ  رشع  ینثا  هدعم و  مخز  مرو و  داجیا  لماع  ياهبورکیم  اهسوریو و  ندش  لاعف  يارب 

: يومد هدعم  مرو 

. تسا مشچ  ياهگر  يرپ  راسخر و  گنر  نابز و  يزمرق  نآ ، تمالع 
دییأت دروم  هک  دـینک  هدافتـسا  ینامرد  نوخ  رگید  ياههار  زا  ای  دـینک و  تماجح  زاین  نازیم  هب  راب  دـنچ  ای  دـیریگب و  نوخ  وزاـب  گر  زا 

. دشاب یتنس  بط 
. دیهد رارق  راک  روتسد  رد  ار  نیریش  رانا  بآ  يزیرجات و  ینساک و  قرع  ای  رفولین  هشفنب ، ياهتبرش 

تبرـش ای  ینـساک  قرع  اب  ار  نآ  يروخابرم  قشاق  کی  اذـغ  ره  زا  لبق  دـینک و  طولخم  هدروآ و  رد  ردوپ  تروص  هب  ار  ریز  ياـهوراد  - 
: دینک لیم  رفولین  تبرش  ای  هشفنب 

31 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دیریگب يواسم  ار  ازجا  نوسینا . نایب - نیریش  شاخشخ - مخت  عانعن - هنایزار - ینساک - مخت  هشفنب - رفولین - - 

: يوارفص هدعم  مرو 

هب ریشکاخ  نیبجنرت و  زا  هدافتسا  رگید  هخسن  دینک . هدافتسا  دش  روکذم  هدعم  يوارفص  جازم  ءوس  ثحب  رد  هک  ارفص  لهسم  جضنم و  زا 
. دراد دربراک  ود  ره  ارفص  نوخ و  هبلغ  رد  دش و  روکذم  البق  هک  تسا  روتسدب  هناحبص  ياج 

: یمغلب هدعم  مرو 

هراشا

خفن راچد  ندش  تفـس  نودب  هدعم  نابز . يدیپس  گنر و  یگدیرپ  ییاهتـشایب ، هدعم ، مرو  یمرن  تسا و  ناهد  بآ  يدایز  نآ  تمالع 
: دیزادرپب مغلب  عفد  ندرک و  مرن  هب  مغلب  جضنم  اب  ادتبا  دوشیم .

. لاقثم یلسع 10  دنق  لگ  لاقثم . مادک 2  ره  زا  شوایسرپ  نوسینا - هیوبجنرداب - نایداب - - 
دنامب نآ  هدش  فاص  بآ  ناویل   1 دودـح 5 / دوش و  راخب  نآ  زا  یمین  ات  دـیناشوجب  بآ  هساک  کی  رد  ار  اـهوراد  زور  ره  زور  ات 15  - 

. دیئامن هدافتسا  مغلب  جارخا  تهج  بسانم  ياهلهسم  زا  سپس  دیهد  همادا  زور  ات 9  دینک  لیم  اتشان  طولخم و  دنق  لگ  اب  ار  نآ 
. دینک هدافتسا  یلبق  جضنم  ياج  هب  دیناوتیم  مه  ار  ریز  هخسن 

. مرگ دصکی  لسع  مرگ - هنایزار 20  هشیر  تسوپ  مرگ - نایب 20  نیریش  ردوپ  - 
يزور زاین  بسانت  هب  هدرک و  نیریـش  لسع  زا  يرادـقم  اب  دـینک و  فاص  دوش  راخب  یمین  ات  دـیناشوجب  بآ  هساک  کـی  رد  ار  اـهوراد  - 
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. دینک لیم  ار  نآ  زا  يرادقم  راب  دنچ 

رگید هخسن 

. دوش ماجنا  روتسد  قبط  هناحبص  ياج  هب  ریشکاخ  نیبجنرت و  فرصم 
32 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

روکذم البق  هک  دیئامن  فرصم  روتسد  قبط  یهایگ  تومـسیب  ردوپ  اذغ  ره  زا  لبق  دیدرک  باختنا  هک  قوف  ياههخـسن  مادک  ره  اب  هارمه 
. دش

زا دـیناوتیم  مغلب  زا  یـشان  هدـعم  مرو  نامرد  رد  دـیوش . رامیب  تدوع  عناـم  دـیهد و  همادا  اهتدـم  اـت  ار  تومـسیب  ردوپ  زور  زا 15  سپ 
: دینک هدافتسا  ریز  هدناشوج 

. مرگ مادکره 25  زا  هایس  هریز  هنوباب - شاخشخ - مخت  لیفجنز - نیچراد - نیریش - نوسینا  نایب - نیریش  هشیر  - 
لیم ناکتـسا  فصن  اذغ  ره  زا  دـعب  هتـشاذگ ، لاچخی  رد  دـنامب  يرطب  هس  ات  دـیناشوجب  بآ  يرطب  اـب 6  هدرک و  بوک  مین  ار  اـهوراد  - 

هراصع  ) سوسلا بر  دوخن  کی  باوخ  عقوم  دـینک . هدافتـسا  هدـش  درـس  هدیـشوج  بآ  اـب  طولخم  عاـنعن  قرع  زا  بآ  ياـج  هب  دـینک و 
. دیئامن لیم  نایب ) نیریش 

: يوادوس هدعم  مرو 

. تسادوس هبلغ  ياهتمالع  ریاس  نابز و  یکشخ  مرو و  یتفس  نآ  تمالع 
. دش روکذم  يوادوس  جازم  ءوس  نامرد  رد  ادوس  جضنم  دیزادرپب . ادوس  طلخ  عفد  هب  ادوس  لهسم  جضنم و  اب  ادتبا 

هدعم ياهیتحاران  اب  هارمه  تسوبی 

: دینک هدافتسا  ریز  ياههخسن  زا  هدعم  ياهیتحاران  رد  جازم  یکشخ  تسوبی و  عفد  يارب 
رادقم هب  رکش  لاقثم - خرس 10  لگ  يروخاذغ - قشاق  نیبجنرت 3  ددع - ناتسپ 30  هس  ددع - کشخ 10  ریجنا  ددع - اراخب 20  يولآ  - 

. مزال
1 ات 5 / دیناشوجب  میالم  هلعش  يور  رکش  يرادقم  اب  نیبجنرت  بآ  رد  ار  اهوراد  دینک  فاص  هدرک و  لح  بآ  ناویل  هس  رد  ار  نیبجنرت  - 

. تسا رتهب  دوش  هدروخ  داوم  مامت  هچنانچ  دینک . لیم  مرگ  همین  دینک و  فاص  دنامب ، ناویل 
: دینک هدافتسا  دیناوتیم  زین  ریز  هخسن  زا 

33 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 
- مرگ خرس 15  لگ  مرگ - هشفنب 15  ریس - مین  نیبجنرت  ددع - کشخ 60  هچولآ  مرگ - دصکی  يدنه  رمت  ددـع ، کشخ 50  ریجنا  - 

. مرگ رفولین 10 
رکـش يرادـقم  اب  دـیاهدومن  فاص  هدرک و  لـح  نآ  رد  ار  نیبجنرت  هک  شوج  بآ  هساـک  کـی  رد  ار  اـههچولآ  يدـنه و  رمت  ریجنا و  - 

ره دیهدب  شوج  هس  ود  هلعش  يور  دیئامن و  هفاضا  دینک و  ردوپ  ار  کشخ  ياهوراد  دینک و  ادج  ار  اههتـسه  سپـس  هتخپ و  ات  دیناشوجب 
. دینک لیم  بالگ  يرادقم  اب  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  کی  باوخ  زا  لبق  بش 
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لیم اتـشان  حبـص  دـینک  سیخ  شوج  بآ  ای  بالگ  رد  اراخب  يولآ  ددـع  اب 20  ار  کـشخ  ریجنا  ددـع  بش 10  ره  هکنآ  رتهداس  هخـسن 
. دینک لیم  زاین  نازیم  هب  زور  ره  سیخ و  بالگ  رد  ار  وگنلاب  مخت  ای  دینک .

رشع ینثا  هدعم و  مخز 

هراشا

، يرغال گنر ، یگدـیرپ  فعـض ، عوهت ، تلاـح  نآ ، ییوبدـب  غورآ و  يرایـسب  عوفدـم و  اـی  غارفتـسا  رد  نوخ  روهظ  ناـهد و  یکـشخ 
داجیا هدعم  هب  ندیـسر  زا  دعب  همقل  تسا . رـشع  ینثا  هدـعم و  مخز  زیامتم  تامالع  زا  هک  فان  يالاب  درد  نتخیر و  قرع  نابز ، یکـشخ 

. دنکیم درد 
. دنشاب هتشاد  هجوت  ریز  تاکن  هب  دیاب  رشع  ینثا  هدعم و  مخز  هب  نایالتبم 
. دوش طولخم  ناهد  بآ  اب  الماک  ات  دنوجب  ار  اذغ  شمارآ  هلصوح و  اب  - 
. دننک يراددوخ  هدعم  ندرک  نیگنس  نتشابنا و  زا  زیهرپ و  يروخرپ  زا  - 

. دنروخن تاعیام  بآ و  نآ  زا  دعب  دعاس   1 ات 5 / اذغ و  اب  هارمه  - 
. دننک يراددوخ  ادیکا  رادزاگ  ياههباشون  ندروخ  زا  - 

. دننک زیهرپ  ندروخ  دایز  بآ  هعفدکی  روطنیمه  خی و  بآ  ندیماشآ  زا  - 
خافن ياهاذـغ  تابوبح و  هباشون ، بابک ، یندرک ، خرـس  سابلاک ، سیـسوس و  نیگنـس ، برچ و  ياهاذـغ  تسام ، یـشرت ، ندروخ  زا  - 

. دننک زیهرپ 
. دننک لیم  هتخپ  رودقملا  یتح  ار  ماخ  ياهيزبس  اههویم و  - 

34 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 
یگناخ کشخ  نان  زا  دننک و  يراددوخ  دشاب  هدش  هتخپ  نیریش  شوج  اب  هک  ییاهنان  فرصم  زا  دننک ، يراددوخ  نان  ندرک  دیرت  زا  - 

. دنیامن هدافتسا 

هخسن

مرگ  مادکره 10  زا  هنایزار  هنوباب و  هایس و  هریز  شاخشخ و  مخت  نیریش و  نوسینا  مرگ - نایب 50  نیریش  هشیر  - 
دینک و فاص  دـنامب  ناویل  کی  ات  دـیناشوجب  بآ  ناویل   1 رد 5 / ار  يروخاذـغ  قشاق  کی  اذـغ  ره  زا  دـعب  هدرک  بوکمین  ار  اهوراد  - 

رکـش مرگ  دصکی  اب  دینک و  فاص  دـنامب  يرطب  ات 5  دـیناشوجب  بآ  يرطب  اب 6  ار  اهوراد  لـک  هکنیا  اـی  دـینک و  لـیم  هدرک و  نیریش 
نیریش صرق  اذغ  ره  زا  لبق  ای  دینک . لیم  ناکتسا  فصن  اذغ  ره  زا  دعب  دینک و  يرادهگن  لاچخی  رد  دنامب  يرطب  ات 3  دیناشوجب  هرابود 

. دینک لیم  نایب 

نایب نیریش  صرق 

مرگ  عانعن 10  مرگ - نیریش 10  نوسینا  مرگ - هایس 10  هریز  مرگ - هنایزار 10  مرگ - نایب 60  نیریش  - 
ات 2 کی  اذـغ  ره  زا  لبق  دـینک . کشخ  يدوخن  کی  ياهصرق  تروصب  دـیدروآرد و  ریمخ  تروصب  لسع  اب  هدرک  ردوپ  ار  اـهوراد  - 

. دینک لیم  ار  نآ  ددع 
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بر دوخن  کی  باوخ  عقوم  رهظ و  زا  دعب  حبص و 4  تعاس 10  نایب ، نیریـش  صرق  هدناشوج و  رب  هوالع  دشاب  رتشیب  يوراد  هب  زاین  رگا 
تسوبی هچنانچ  دینک . تیاعر  ار  رشع  ینثا  ای  هدعم  مخز  هب  طوبرم  تاروتسد  لماک  يدوبهب  ات  دینک . لیم  نایب ) نیریـش  هراصع   ) سوسلا
هدافتـسا نیلم  ياـههنقح  اـی  نیلم و  فایـش  زا  تشاد  تدـش  تسوبی  هچناـنچ  دـینک و  هدافتـسا  هدرک  سیخ  يولآ  ریجنا و  زا  دراد  دوجو 

. دینک
35 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

غارفتسا ای  یق  مود : لصف 

هراشا

36 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 
غارفتسا  ای  یق 

یمغلب رد  هدش و  جراخ  تایوتحم  گنر  يدرز  يوارفـص ، رد  نآ  تمالع  جراخ . هب  دوخ  تایوتحم  جورخ  يارب  هدعم  تکرح  ینعی  یق 
. تسا نآ  یهایس  يوادوس  رد  نآ و  يدیفس 

دشاب ارفص  زا  هچنانچ 

هراشا

. تسا ومیل  تبرش  هب و  بارش  وراد  نیرتهب 

: هب تبرش 

. لاقثم هاجنپ  دنق  لاقثم ، دصکی  هب  بآ  - 
ماوق هب  هدناشوج  دیفس  دنق  لاقثم  اب 80  ار  هب  بر  لاقثم  دوبن 20  سرتسد  رد  هب  رگا  دیآ . ماوق  هب  ات  دیناشوجب  ردقنآ  دنق  اب  ار  هب  بآ  - 

. دینک لیم  زور  ره  زاین  رادقم  هب  دیروآ و 

: ومیل تبرش 

لاقثم  دنق 80  لاقثم - هزات 20  يومیل  بآ  - 
. دینک هفاضا  ار  ومیل  بآ  دیرادرب و  شتآ  يور  زا  دیآ  ماوق  هب  ات  دیناشوجب  ردقنآ  بآ  يرادقم  اب  ار  دنق  ادتبا  - 

هب رکش  اب  دینک و  فاص  هدناشوج  ار  رفولین  لگ  دشاب  هارمه  بت  اب  یق  هچنانچ  دروآیم . دنب  ار  غارفتسا  مرگ  بآ  اب  نیبجنکـس  فرـصم 
. دینک لیم  قشاق  کی  تعاس  ره  هدروآ  ماوق 

بآ بیـس و  بآ  ای  دیـشونب  ومیل  هب  تبرـش  رکـش و  اب  رانا  بر  ای  رانا  بآ  مرگ ، بآ  نیبجنکـس و  زا  سپ  دـشابن ، بت  اب  هارمه  هچنانچ 
اب ار  ومیل  بآ  کشرز و 
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اب ار  ومیل  بآ  کشرز و 
37 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دینک لیم  زور  ره  زاین  هزادنا  هب  دیروآ و  ماوق  هب  هدناشوج و  رکش  يرادقم 

دشاب تبوطر  يدرس و  زا  یق  أدبم  هچنانچ 

هراشا

. دیشونب هنوپ  تبرش  عانعن و  تبرش  ای  هبیم و  بارش  سالا و  بح  بارش 

هبیم بارش 

. مرگ هب 750  بآ  مرگ - دوع 3  مرگ - لفنرق 3  مرگ - هلقاق 3  مرگ - لیفجنز 3  - 
، مرگ یکطـصم 1  دنق و  مرگ  اب 400  دـینک و  فاـص  دـنامب ، نآ  زا  یمین  اـت  دـیناشوجب  ردـقنآ  هب  بآ  رد  هدرک  بوکمین  ار  اـهوراد  - 

يرادقم زور  ره  زاین  بسانت  هب  دیرادرب . دیهدب و  یشوج  هس  ود  دینک و  لح  هدیـشوج  بآ  ای  بالگ  رد  مرگ  نارفعز 1  مرگ ، کشم 1 
. دییامن فرصم 

سالا بح  بارش 

. دیآ ماوق  هب  ات  دیناشوجب  دنق  لاقثم  اب 80  سپس  دوش  راخب  نآ  زا  یمین  ات  دیناشوجب  بآ  هساک  کی  رد  ار  دروم  مخت  لاقثم  تسیب  - 
: تسا غارفتسا  عوهت و  عفار  نالاسگرزب  يارب  زین  ریز  هخسن 

نیچراد  هریز و  راهب - هشیمه  لگ  وله - گرب  ناحیر - گرب  ای  ناحیر  مخت  سودوخوطسا - هنوپ - - 
. دینک لیم  زور  رد  زاین  رادقم  هب  دیهدب و  یشوج  هس  ود  هدرک و  مد  ياچ  هزادنا  هب  رابره  هدش و  بوکمین  يواسم  روطب  - 

دوش لیمحت  هدعم  رب  رگید  ياهمادنا  زا  هک  عوهت  یق و 

هراشا

رثکا هب  تبـسن  یتحاران  رفنت و  ساسحا  ندروخ ، مک  ياذـغ  اهتـشا ، یمک  دوشیم ، غارفتـسا  هب  رجنم  هاگ  هک  هاگیب  هاگ و  عوهت  تلاـح 
ینوخ مک  فعـض و  ددرگیم ، زاب  يداع  تلاح  هب  هاـگ  دوشیم و  گـنر  هدـیرپ  هاـگ  یهایـس و  اـب  ماوت  درز  هاـگ  راـمیب  گـنر  اهاذـغ ،

. تسا يرامیب  نیا  مئالع  زا  رامیب و ...  یجیردت 
38 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هسیک ای  لاحط  ای  دبک  ناطرـس  زا  ربخ  زین  یهاگ  دوش . ضراع  زین  ارفـص  هسیک  زا  تسا  نکمم  دوشیم . یـشان  دبک  زا  رتشیب  هضراع  نیا 
ءوس نامرد  ای  دبک  ناطرـس  نامرد  دیاب  تلاح  نیا  رد  دشابیم . حرطم  تسا  دـبک  ناطرـس  همدـقم  هک  هنق  ءوس  يرامیب  ای  دـهدیم  ارفص 

. دمآ دهاوخ  ءاش ا ..  نا  ناطرس  نامرد  باتک  رد  نآ  لیصفت  هک  دریگ  ماجنا  تسا  دبک ) ناطرس   ) ءاقستسا نامرد  شیپ  هینق 
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. دننک لیم  هدرک و  لح  شوج  بآ  ناویل  رد 1  سولف  زغم  لاقثم  اب 2  ار  نیبجنرت  قشاق  اتشان 3  حبص  زور  ره  دیاب  روکذم  نارامیب  اتلاجع 
. دوش فرصم  زین  هب  تبرش  دشاب و  هروغبآ  ینشاچ  اب  زینشگ  پوس  ارصحنم  اذغ 

: هب تبرش  تخاس  روتسد 

تروص هب  ناویل  ات 3  زا 1  زاین  دروم  رادقم  هب  دیآرد . ماوق  تلاح  هب  ات  دیناشوجب  هدرک و  طولخم  دنق  مرگ  اب 250  ار  هب  بآ  ولیک  مین  - 
. دینک لیم  تبرش 

: دینک هدافتسا  ریز  روتسد  قبط  ومیلبآ  تبرش  زا  هب  ندوبن  سرتسد  رد  تروص  رد 
مرگ  ومیل 100  بآ  مرگ - دنق 400  - 

. دینک فرصم  هب  تبرش  دننام  دییامن  هفاضا  ار  ومیل  بآ  سپس  دیآرد . ماوق  تلاح  هب  ات  دیناشوجب  بآ  يرادقم  اب  ار  دنق  - 
. دینک هعجارم  افش  کیپ  ياهباتک  هعومجم  زا  ناطرس  نامرد  باتک  هب  دشاب  کچوک  هدور  ای  هدعم  رد  روموت  هچنانچ 

رد دـبک  ناطرـس  نامرد  ياهوراد  هچرگا  تخادرپ . رامیب  نامرد  هب  ادوس  عفاد  ياهلهـسم  اهجـضنم و  اب  دـیاب  دـشاب ، لاـحط  زا  تلع  رگا 
. تسا رثؤم  زین  دشاب  لاحط  زا  هک  یعوهت  غارفتسا و  نامرد 

. دمآ دهاوخ  ناطرس  نامرد  باتک  رد  لاحط  ناطرس  نامرد  ثحب 

دنراد تلاخد  نآ  رد  ندب  ياهمادنا  همه  هک  یعوهت  یق و 

هاگ  دایز و  هاگ  دوشیم و  مک  هاگ  هک  تسا  عوهت  اب  هارمه  بت  ابلاغ  نآ  تمالع 
39 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

: مینکیم يروآدای  ار  نآ  هرابود  هک  تساهجازم  ءوس  یلک  نامرد  هخسن  ندرب  راک  هب  نآ  نامرد  دوشیم . عطق 
هـس يور  غادغاد  دییامن و  فاص  هدرک و  لح  شوج  بآ  ناویل  مین  کی و  رد  ار  نیبجنرت  يروخاذـغ  قشاق  هس  اتـشان  حبـص  زور  ره  ( 1
ياج هب  دییامن  فرـصم  تاعیام  طقف  رهظ  ات  دینک و  لیم  هناحبـص  ياج  هب  دیزیرب و  دیاهدرک  زیمت  لبق  زا  هک  ریـشکاخ  يروخاذـغ  قشاق 

: دومن هدافتسا  ریز  روتسد  قبط  ریشکاخ  نیبجنکس و  زا  ناوتیم  ریشکاخ  نیبجنرت و 
ياج هب  دییازفیب و  نآ  هب  ریشکاخ  يروخاذغ  قشاق  هس  سپـس  دینک  لح  درـس  بآ  ناویل  کی  رد  ار  نیبجنکـس  يروخاذغ  قشاق  کی  - 

. دییامن لیم  هناحبص 
دش رکذ  نیا  زا  شیپ  هک  ماع  لهـسم  روتـسد  قبط  رهظ  زا  دعب  دینک و  هفاضا  لویت  گرب  مرگ  یفلع و 25  زگ  مرگ  ماع 25  لهسم  هب  ( 2

لیدعت تیوقت و  هب  دیاب  نآ  زا  سپ  ددرگ ، عطق  بت  هدش و  ندب  هیقنت  ثعاب  جـیردت  هب  دوش و  داجیا  یمیالم  لاهـسا  ات  دـییامن  فرـصم 
. دیشوک ندب  هدعم و 

: يروخرپ زا  عوهت  یق و 

قیرط هب  هدـش و  هدروخ  مرگ  بآ  اب  نیبجنکـس  هکنیا  ای  دـشابیم . هدـعم  هیلخت  روآیق و  ياهوراد  زا  هدافتـسا  هار  نیرتهب  تلاح  نیا  رد 
. دوش داجیا  غارفتسا  تشگنا ) هلیسو  هب  قلح  کیرحت  زا  هدافتسا  اب  الثم   ) یعونصم

يرورپمکـش زا  زیهرپ  يدعب  لحارم  رد  لاحرههب  دییامن . لیم  هدش  درخ  برت  يرادقم  اب  هارمه  نیبجنکـس  تبرـش  ناویل  ای 3  هکنیا 2  ای 
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. تسا مزال 

دشاب لاحط  يوادوس  هدام  زا  یق  هچنانچ 

، جیوافـسب هریجاـک ، زا  یطوـلخم  هنقح ، تسا . رثؤـم  هنقح  تسار و  تـسد  گرهاـش  ندز  تماـجح و  عوـهت ، دـض  ياـهوراد  رب  هوـالع 
سس  کساخراخ ،

40 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دشاب لسع  دجنک و  نغور  اب  هارمه  هنوباب  نشیوآ ، ریغص ،

دشاب هدعم  زا  هدمآرب  نوخ  اب  مأوت  یق  هچنانچ 

هراشا

عانعن و تبرش  هیهت  دوش . لیم  زاین  رادقم  هب  سالا  بح  تبرـش  يرادقم  اب  يروخیاچ  قشاق  کی  رادقم  هب  هدیئاس  يابرهک  یبرع و  غمص 
. تسا سالا  بح  تبرش  هیهت  دننام  هنوپ 

. تسا دیفم  زین  هفرخ  هقاس  گرب و  بآ  گنهراب و  بآ  روگنا و  بآ  ندیماشآ 
يزیرنوخ هدنرادزاب  هفرخ  هریش  قامـس و  تبرـش  ابرهک ، صرق  ریـشابط ، صرق  رانلگ ، تبرـش  بیـس ، تبرـش  رانا ، تبرـش  رابجنا ، تبرش 

. تسا شراوگ  هاگتسد  هدعم و 
مرگ  هدیئاس 5  يابرهک  مرگ - خرس 5  لگ  مرگ -  5 وزام - مرگ - یسراف 5  رانلگ  - 

. دینک لیم  بآ  ای  رابجنا و  ای  رانا و  ومیل و  تبرش  یمک  اب  ار  نآ  زا  يروخابرم  قشاق  کی  رابره  دینک و  کلا  هدیبوک  ار  اهوراد  - 

رگید هخسن 

مرگ  ردنک 5  مرگ - ناشوایس 5  نوخ  مرگ - رانلگ 5  مرگ - یبرع 5  غمص  مرگ - ینمرا 10  لگ  - 
، دش روکذم  لبق  هخسن  رد  هک  دیفم  ياهتبرش  زا  یکی  ای  بآ و  یمک  اب  ار  نآ  يروخابرم  قشاق  کی  راب  ره  هدیبوک و  مرن  ار  اهوراد  - 

. تسا لهسم  ياههنقح  اب  ندرک  هنقح  یق ، عفد  هار  نیرتهب  هاگ  دینک . لیم  زاین  بسانت  هب  هنازور 

: نوناق باتک  زا  لقن  هب  ناسرهرهب  ياهندرک  یق 

. دشاب شخب  تاجن  دناوتیم  ندرک  یق  يرامیب  نارحب  ياهتلاح  زا  یضعب  رد 
هب لیام  گنر  دوبک  هدام  ای  يراگنز  هدام  دـنک و  یق  هچناـنچ  دوش  ـالتبم  نآ  لاـثما  جنـشت و  بت و  تلاـح  هب  هک  یـسک  لاـثم ، ناونع  هب 

. دباییم دوبهب  دروآرب  یلین  گنر 
. دوشیم بوخ  دنک  یق  هدعم  ندش  رپ  بت و  تلاح  رد  یسک  رگا 

41 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دربیم نایم  زا  ار  نآ  ندرک  یق  دنک ، تجاجل  هکسکس  رگا 
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. دنرادیم هگن  رود  بیسآ  زا  ار  دوخ  ياههیلک  دنهدیم ، یق  ار  دوخ  لادتعا  هب  هک  یناسک 
. تسا دیفم  رایسب  دیرو  عبات  ياهگر  ندب و  ياهگر  كرت  اپ ، ياهيرامیب  هیلک ، يرامیب  يافش  رد  لادتعا  هب  ياهندرک  یق 

هب اهنت  یق  دیاوف  دننک . یق  هاگنآ  دنروخب و  لماک  ياذغ  مامح  زا  ندـمآ  نوریب  زا  دـعب  دـنورب و  مامح  هب  هک  تسا  نآ  نداد  یق  روتـسد 
. دراد یپ  رد  يدایز  ياهررض  هنرگو  دوشن  رگیدکی  زا  زور  هلصاف 15  هب  راب  زا 2  شیب  هام  ره  رد  تسا . لادتعا  طرش 

ياهزیچ لگ و  يرامیب  نامرد  هماه و  يورین  تیوقت  مشچ و  ینـشور  ثعاب  عفر و  ار  غامد  ورـس  ینیگنـس  كاپ و  ار  هدعم  لادتعا  هب  یق 
. تسا دیفم  زین  ایلوخیلام  سرقن و  سفن و  یگنت  ناقری و  يارب  و  تسا . دشاب  هدعم  زا  هک  یسامآ  عرص و  ندروخ و  يداع  ریغ 

دب ياهیق 

یبوخ تمالع  دشاب  هتشاد  هایـس  گنر  دیآرب و  صلاخ  يارفـص  رگا  تسیرامیب . یتخـس  زا  ناشن  دراوم  رثکا  رد  نوخ ، اب  هارمه  غارفتـسا 
. تسا دب  دهد  خر  غارفتسا  دیدش  تسوبی  رد  رگا  تسین .

روآیق ياههخسن 

: دینک هجوت  روآیق  ياههخسن  زا  يدادعت  هب  کنیا 
. دروآیم نوریب  ار  يوادوس  داوم  هک  يروآیق 

تشم  کی  دیوش  گرب  مرگ - يدنه 15  کمن  مرگ - هدرکزیر 45  برت  - 
. دیشونب مرگ  همین  هدرک ، هفاضا  يدنق  نیبنجنکس  مرگ   45 دنامب ، یمین  ات  دیناشوجب  بآ  ولیک  کی  رد  ار  همه  - 

42 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 
: دنکیم جراخ  هدعم  زا  ار  مغلب  هدرک و  كاپ  ار  یبوطر  درس و  هدعم  هک  يروآیق 

مرگ  مادک 9  ره  ریجرج  برت و  مخت  دیوش و  مخت  - 
. دیشونب یلسع  نیبجنکس  مرگ  اب 30  دنامب ، نآ  زا  یمین  ات  دیناشوجب  بآ  ولیک  کی  رد  - 

: دنکیم عفد  ار  ادوس  ارفص و  یخلت )  ) هرم هک  يروآیق 
. دیشونب درز  رگنک  لاقثم  مین  اب  دییامن و  فاص  دیناسیخب و  یلسع  نیبجنکس  رد  زور  هنابش  کی  ار  هدرک  زیر  رایسب  برت  - 

ناکدوک رد  غارفتسا 

قـشاق کی  رابکی  يزور  دـیهدب . كدوک  هب  ناکتـسا  فصن  دـینک و  فاـص  هدرک  لـح  بـالگ  رد  ار  یفلع  زگ  لویت و  گرب  تاـقرق و 
. دیهدب كدوک  هب  حبص  دینک و  لح  شوج  بآ  رد  ار  نیبجنرت  يروخابرم 

43 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ییاهتشایب موس : لصف 

هراشا

44 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 
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ییاهتشایب

هراشا

. دـنوشیمن رغال  دنتـسه و  روخمک  هک  دنتـسه  یناسک  سکعرب  دـنوشیمن و  مه  قاـچ  دـنراد و  هداـعلاقوف  ياهتـشا  هک  دنتـسه  يدارفا 
عفد هب  ییاسانـش و  دیاب  دشاب  هدعم  جازم  ءوس  رثا  زا  ییاهتـشایب  رگا  میرادن . يراک  اهنآ  اب  ام  هتفرگوخ و  شور  نیا  اب  دارفا  نیا  تعیبط 

. دش روکذم  لبق  ياهثحب  رد  هک  تخادرپ  نآ 
هیحور و ءادـها  سپ  دوشیم . ییاهتـشایب  ثعاب  دزاس  لوغـشم  دوخب  ار  راـمیب  مسج  حور و  هک  يدرد  ره  دـبک و  مرو  هدـعم ، مرو  بت ،

دح زا  شیب  هک  یناسک  دننک و  راداو  ندرک  یق  هب  ار  دوخ  دـح  زا  شیب  هک  یناسک  دوشیم . اهتـشا  هداعا  تیوقت و  ثعاب  رامیب  هب  طاشن 
ندمآ دنب  دوشیم . ییاهتـشایب  ثعاب  اوه  دیدش  يامرگ  دیدش و  يامرـس  دنوشیم . راچد  ییاهتـشایب  هب  دـننک  هدافتـسا  لهـسم  يوراد 

ییایمیـش ياهوراد  اهکیتویب و  یتنآ  فرـصم  تساهتـشا . طوقـس  ثعاب  یباوخیب  دوشیم . ییاهتـشایب  ثعاـب  ناوناـب  رد  ضیح  نوخ 
. دهدیم شهاک  ار  اهتشا  زین  تایناخد  دود و  تساهتشا  طوقس  ثعاب 

هدعم تیوقت  اب  هتساخرب  يرامیب  یتحاران و  کی  زا  رامیب  رگا  دریگ  رارق  هجوت  دروم  دیاب  قوف  تالاح  زا  مادکره  ییاهتـشایب  نامرد  رد 
روطب دیاب  اهوراد  تسا و  دیفم  هب  بآ  بیـس و  بآ  هدش ، ییاهتـشایب  راچد  بت  زا  دعب  رگا  تفای . دهاوخزاب  ار  هتفر  ياهتـشا  جیردت  هب 
ثحب رد  هدش  ییاهتـشایب  ثعاب  هک  لاحط  یتحاران  دبک و  مرو  هدعم و  مرو  دننکن . کمک  بت  هداعا  هب  هک  دنوش  زیوجت  ياهنوگب  یلک 

داوم هک  ارچ  دنوشیم  ییاهتشایب  ثعاب  مزال و  ریغ  ارثکا  اهکیتویب  یتنآ  فرـصم  دریگ . رارق  نامرد  هجوت و  دروم  دیاب  دوخ  هب  طوبرم 
هب  ندروآ  يور  اهوراد و  نیا  كرت  نامرد  نیرتهب  دنتسه  تایح  دض  ارثکا  ییایمیش 

45 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. تسا یعیبط  ياهنامرد 

. دش حرطم  مرگ  درس و  هدعم  طالخا  عفد  یلک  ثحب  رد  هک  تسا  هدننکنامرد  اهتشا  دض  لماوع  رثکا  يارب  ریز  هخسن  یلک  روطب 
قشاق يور 3  غادغاد  ار  نآ  دـینک و  فاص  دـینک و  لـح  شوج  بآ  ناویل   1 رد 5 / ار  نیبجنرت  يروخاذـغ  قشاق  اتشان 3  حبـص  زور  ره 

دیروخن و يزیچ  قیقر  ینرف  ای  توپمک  زا  ریغ  رهظ  ات  دینک و  لیم  هناحبـص  ياج  هب  دیزیرب و  هدرک  زیمت  لبق  زا  هک  ریـشکاخ  يروخاذـغ 
: دینک لیم  ماع  لهسم  راب  یلا 2  رهظ 1  زا  دعب 

ماع لهسم 

. مرگ یمتخ 25  لگ  مرگ - نیبجنرت 25  مرگ - ناتک 25  مخت  مرگ - نیتنسفا 25  مرگ - خرس 50  لگ  مرگ - انس 50  - 
فاص دـنامب  ناویل  کی  دـشوجب و  ات  هتخیر  بآ  ناویل   1 رد 5 / ار  نآ  زا  يروخاذـغ  قشاق  کی  راـب  ره  هدرک و  بوک  مین  ار  اـهوراد  - 

. دینک لیم  اذغ  زا  دعب  هدرک و  نیریش  دینک و 
نیبجنرت و نامه  هب  تسا  نآ  فرصم  مدع  رد  تحلصم  رگا  تفرگ و  رظن  رد  دیاب  ار  رامیب  ناوت  تسا  روآلاهسا  اهوراد  نیا  هک  اجنآ  زا 

. دینک افتکا  اهحبص  ریشکاخ 
، اذـغ هب  لیم  ضحم  هب  اـما  دوش  هداد  یگنـسرگ  وا  هب  تسا  مزـال  رگا  یتح  هکلب  درک  ندروخ  هب  راداو  روز  هب  دـیابن  ار  اهتـشا  مک  راـمیب 

. دزادرپب يداش  حیرفت و  هب  دنک و  لامعتسا  وب  شوخ  ياهوب  دریگ و  رارق  وا  رایتخا  رد  هدننککیرحت  وبشوخ و  ياذغ 
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لیفجنز و دیفـس و  لفلف  لسع و  اهجازم  درـس  يارب  تسا و  دیفم  رانا  بآ  رانا و  هزم و  شرت  ياهبر  هب و  بیـس و  بآ  اهجازم  مرگ  يارب 
ياهتشا نوخ  هدننکهیفصت  ارفص و  دض  تالهسم  تانیلم و  اب  اهجازم  مرگ  نادجنا . ناجنلوخ و  عانعن و  کخیم و  نوسینا و  هایـس و  هریز 

نآ و لاثما  ولآ و  درز  وله و  رپ  هدناسیخ  اراخب و  يولآ  يدنه و  رمت  اب  هارمه  ارفص  دض  ياههدناشوج  دنبایزاب . ار  دوخ 
46 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دنهد رارق  دوخ  راک  روتسد  رد  ار  يروخرپ  زا  زیهرپ 
: دوشیم هدعم  تیوقت  اهتشا و  کیرحت  ثعاب  اهجازم  درس  رد  ریز  هخسن 

لفلف  دوع - عانعن - یکطصم - ینامرک - هریز  سفرک - مخت  نویسنا - هلقاق - نیچراد - لفلف - راد  لفنرق - هفرخ - مخت  بیطلا - لبنس  - 
. دوش لیم  طولخم و  اهورد  عومجم  ربارب  ود  هزادنا  هب  لسع  اب  دیریگب و  يواسم  مادک  ره  زا  - 

رگید هخسن 

. مرگ مادک 5  ره  زا  نویسنا  هنوباب و  مرگ ، مادک 10  ره  زا  بادس  نانیز ، نایداب ، ءانعن ، هنوپ ، - 
دیناشوجب یمک  بآ  ناویل   1 - 1 رد 5 / ار  اهوراد  زا  يروخاذغ  قشاق  راب 1  ره  رصع  حبص و  دیئامن . بوکمین  هدرک و  طولخم  ار  اهوراد 

. دیئامن لیم  هدرک  مد  ياچ  دننام  سپس 
. دیئامن لیم  ءانعن  قرع  ناکتسا   1 اذغ 3 / ره  زا  شیپ  قوف  هخسن  اب  نامزمه 

. دنکیم دایز  ار  هاب  توق  هدرک و  هیفصت  ار  هدعم  عفان و  رایسب  ییاهتشایب  کیرحت  تهج  زین  عانعن  بارش 
ینامی  بش  لاقثم  کی  بآ و  لاقثم  اب 90  لاقثم  مادکره 20  زا  خرس - لدرخ  هدرشفا - عانعن  بآ  - 

. دیروآ ماوق  هب  لسع  لاقثم  اب 60  هدومن  فاص  هدروآ و  همین  هب  شتآ  يور  - 
دیزادرپب و اهیرامیب  نآ  نامرد  هب  هدش ، ییاهتـشایب  ثعاب  نآ  لاثما  یگدرـسفا و  عرـص و  ایلوخیلام و  دننام  يزغم  یبصع و  يرامیب  رگا 

قیرط زا  ای  رـس و  تسوپ  قیرط  زا  ای  ینیب و  هار  زا  زغم  طـالخا  عفد  اـی  و  روآهسطع )  ) هیفنا زا  هدافتـسا  تسا . دـیفم  رایـسب  نداد  یق  هاـگ 
. دوشیم اهتشا  تشگزاب  ثعاب  يریگنوخ 

دوـبهب ندرک  یق  اـب  زین  يدارفا  دـنوش . روآيور  نوـتیز  نغور  هب  هدرک و  يرود  یناوـیح  ياـهنغور  زا  تسا  رتـهب  اهتـشا  مـک  ناراـمیب 
. دنباییم

میالم و شزرو  هب  تسا  رتهب  دندش  ییاهتشایب  راچد  رادراب  نانز  رگا 
47 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ربک هشیر  دشاب  لاحط  فعض  يراک و  مک  زا  ییاهتشایب  رگا  دننک . فرصم  شخب  تذل  ياهاذغ  ناحیر و  تبرش  دنروآ و  يور  حیرفت 
. تسا زاس  هراچ  ربک  یشرت  ای  هکرس  رد  ربک  هشیر  هدرورپ  ای  نیبجنکس  اب 

( رقبلا عوج   ) ماعط زا  هدعم  رفنت  دیدش و  ییاهتشایب 

هراشا

دوجوب هیبلک  توهـش  زا  دـعب  الومعم  دـشاب  مغلب  زا  هچنانچ  تسا ، ناهد  تبوطر  یگنـشت و  مدـع  رامیب و  نوزفازور  فعـض  نآ  تمـالع 
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. دیآیم

نسوسیم تبرش 

. تسا دیفم  رایسب  نوخ  عفد  دایز و  غارفتسا  رثا  رد  ندرک  شغ  رگج و  فعض  رقبلا و  عوج  يارب 
مادکره 6 زا  یکطـصم  لبنـس ، هتفوک ، مین  نوراسا  هتفوک ، مین  هریرذـلا  بصق  هتفوک ، مین  لفنرق  هتفوک ، مین  طسق  ددـع ، نسوس 40  لگ 
، کشم مرگ ،  1 نارفعز 5 / مرگ ، ناـسلب 12  دوع  مرگ ، مادک 9  ره  زا  هتفوک  مین  هخیلـس  نیرولب و  گنـس  کمن  یناردـنا و  حـلم  مرگ ،

. نم یفسوی 4  تبرش  مرگ ، نوتیز 5  ای  ناسلب  نغور 

یفسوی تبرش  هیهت  زرط 

نم  بآ 20  نم ، روگنا 33  هریش  - 
، دیناشوجب رگید  هقیقد  دـینک و 5  هفاضا  ار  بآ  نم   20 دـنامب ، یقاب  نم  ات 10  دـیریگب  ار  نآ  فک  ابترم  دـیناشوجب و  ار  روگنا  هریـش  - 

شـشوج زا  سپـس  دـتفا و  شوج  هب  ات  دـیراد  هگن  مرگ  ياـج  رد  هدرک  مکحم  ار  نآ  برد  هتخیر  گرزب  هزوک  اـی  مخ  رد  ار  نآ  سپس 
. دتسیازاب

. دینک هدافتسا  حبص  بش و  نارامیب  فرصم  يارب  دیرادرب و  دعب  هام  دینک و 6  هشیش  رد  ار  همه  یفسوی  تبرش  زا  نم  اب 4  ار  اهوراد  - 
هنسرگ  ندب  ياهلولس  اما  دراد ، رفنت  اذغ  زا  تسا  رقبلا  عوج  راچد  هک  يرامیب 

48 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دوشیم ضراع  یگدرمژپ  فعض و  جیردت  هب  دنتسه و 

يور وبشوخ  مرگ و  ياهدامـض  درب و  راکب  شوخ  ياهوب  اهرطع و  درک ، کیدزن  رامیب  هب  ار  زیگنارباهتـشا  وبشوخ و  ياهکاروخ  دـیاب 
. تشاذگ هدعم 

هب ندیـشخب  لادتعا  رد  تسا  مکاح  هدعم  رب  جازم  لادتعا  مدع  زا  یعون  هچنانچ  دروخب . نسوس  تبرـش  ناحیر و  تبرـش  دننام  ییاهزیچ 
. دیشوکب نآ 

رامیب ندروآ  شوهب  زا  سپ  دـیاب  تروص  نیا  رد  هک  دوش  هدیـشک  ندـش  شوهیب  ای  شغ  هب  تسا  نکمم  دـبای  همادا  يرامیب  نیا  هچنانچ 
داح ياهتلاح  رد  دـباوخن  دایز  دوبن  نتفر  باوخ  رد  ياهراچ  رگا  دـیوش و  رامیب  نتفر  باوخ  عنام  دـیریگ و  راکب  ار  رقبلا  عوج  ناـمرد 

. دومن يریگولج  رطخ  عفر  ات  رامیب  نتفر  باوخ  زا  تدشب  دیاب 

( هیبلک توهش   ) اذغ هب  يداع  ریغ  دیدش و  ياهتشا 

گنر و یگریت  دوشیم . داجیا  هدعم  مف  هب  ادوس  نتخیر  يرایـسب  زا  الومعم  تسا . نآ  زا  يریـس  مدع  اذغ و  هب  لیم  يرایـسب  نآ  تمالع 
تالهـسم تاجـضنم و  اب  دیاب  تسا و  يدنت  یـشرت و  کمن و  فرـصم  زا  زیهرپ  نآ  نامرد  تسا . نآ  رگید  ياههناشن  زا  ناهد  یکـشخ 

. دوش نامرد  ادوس 
. درب راکب  ار  لگنا  عفد  تاروتسد  دیاب  دشاب  هدعم  یکیدزن  رد  لگنا  عمجت  زا  هیبلک  توهش  رگا 
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هریغ لگ و  ندروخ  هب  لیم  هابت ، ياهتشا 

هراشا

. دوش عفد  لاهسا  یق و  قیرطب  دیاب  تسا و  جازم  نامه  ياهلهسم  اهجضنم و  اب  نآ  عفد  بلاغ و  طلخ  عون  تخانش  نآ  نامرد 

هخسن

مرگ  نیبجنکس 50  ای  لسع  مرگ - برت 5  مخت  مرگ - دیوش 10  مخت  مرگ - کمن 5  - 
راب 1 ره  بش  رهظ و  حبص و  طولخم و  لسع  اب  هدیبوک و  مرن  ار  اهوراد  - 

49 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دینک لیم  يروخابرم  قشاق 

رگید هخسن 

. مرگ مادکره 5  زا  ناینز  یکطصم - هایس - هریز  - 
. دینک لیم  يروخ  ابرم  ات  يروخیاچ  قشاق  اتشان 1  حبص  زور  ره  هدیبوک و  مرن  ار  اهوراد  - 

رگید هخسن 

. مرگ لسع 250  مرگ - نوسینا 10  مرگ - رشقم 10  هلمآ  مرگ - طولب 5  مرگ - مادکره 10  زا  هایس  هلیله  درز و  هلیله  تسوپ  - 
. دینک لیم  يروخابرم  قشاق  راب 1  ره  بش  رهظ و  حبص و  دینک و  جوزمم  لسع  اب  هدیبوک  مرن  ار  اهوراد  - 

دننک هدافتسا  رانا  تبرش  هروغبآ و  تبرش  غرم و  هروغ و  جانفـسا و  پوس  زا  دنراد ، نآ  لاثما  لگ و  ندروخ  هب  تداع  هک  رادراب  نانز 
: دوش هداد  ریز  هخسن  نآ ، تالاح  هب  هجوت  اب  و 

. لاقثم مادک 1  ره  زا  رشقم  هلمآ  درز - هلیله  تسوپ  کشخ - عانعن  یفوک - دعس  نوسینا - هریز - - 
. دوش لیم  يروخ  اذغ  قشاق  يزور 3  توواق  لثم  هدیبوک و  مرن  ار  اهوراد  - 

ناکدوک رد  ییاهتشایب 

. دشاب هتشاد  ار  میالم  یلهسم  تیصاخ  هک  میالم  لگنا  دض  يوراد  شرت و  زینشگ  شآ  نآ  هراچ  دشاب  لگنا  زا  دناوتیم 
گنرب ای  دوش . لیم  راب  دنچ  يزور  هدناشوج و  خرس  لگ  انس و  یمک  اب  نآ  لاثما  هرتهاش و  نیتنـسفا ، نارداموب ، هنادهایـس ، زینـشگ ، مخت 

. تسا زاسهراچ  زینشگ  شرت  شآ  راهان  دروخب و  اتشان  غاد  ریش  رد  لاقثم  کی  ات  مین  نازیم  هب  یلباک 
50 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

خرس و لگ  تشخ ، ریش  ییاهنت ، هب  نیبجنرت  ریـشکاخ ، اب  نیبجنرت  دننام  میالم  تالهـسم  دشاب ، كدوک  يروخدب  لدور و  زا  یـشان  رگا 
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. دنوش عقاو  دیفم  دنناوتیم  نآ  لاثما  دنق و  لگ 
يور غادغاد  دنک و  فاص  هدرک و  لح  شوج  بآ  ناکتسا  کی  رد  نیبجنرت  يروخاذغ  قشاق  ود  ات  کی  اتـشان  حبـص  زور  ره  لاحرههب 

. دوشن فرصم  هناحبص  تعاس  کی  ات  دهدب . كدوک  هب  هناحبص  ياج  هب  هتخیر و  ریشکاخ  يروخ  اذغ  قشاق   2
. داد شیازفا  قشاق  ات 3  ار  نیبجنرت  ریشکاخ و  رادقم  ناوتیم  الاب  هب  یگلاس  ای 7  نینس 6  زا 

. دینک هدافتسا  نس  بسانت  هب  جازم  نآ  هب  طوبرم  لهسم  زا  جازم ، عون  هب  هجوت  اب  دوب  رتشیب  يزاسکاپ  هب  مزال  رگا 
51 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

يرم ياهیرامیب  مراهچ : لصف 

هراشا

52 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 
يرم  ياهیرامیب 

. تسا ندرک  یق  ندیعلب و  نآ  هفیظو  تسا و  هدش  لیکشت  ءاشغ  تشوگ و  هقبط  دنچ  زا  نآ  تفاب  هک  دشابیم  دننام  هلول  يوضع  يرم 

يرم مرو 

انـشآان يزیچ  هب  تبـسن  هدـعم  هناهد  تیـساسح  ای  هدـعم  مرو  یگدرتسگ  زا  تسا  نکمم  مرو  نیا  دوشیم . ارجم  یگنت  ثعاـب  يرم  مرو 
. دریذپ تروص 

. درب راکب  نآ  عون  ییاسانـش  زا  سپ  ار  هدعم  جازم  ءوس  نامرد  دیاب  دشاب  جازم  ءوس  تلع  هدعم و  هب  طوبرم  دـشاب و  راک  رد  مرو  هچنانچ 
. تشذگ لبق  تاحفص  رد  دراوم  نیا  نامرد 

هب عجار  رودقم  دح  رد  ناطرس  باتک  رد  هک  تسا  تخس  ياهمرو  ناطرس و  نامرد  نآ  نامرد  دشاب ، ناطرـس  ياهمرو  عون  زا  مرو  رگا 
. تسا هدش  ثحب  نآ 

یگدروخامرـس و نامرد  نآ  ناـمرد  دـشاب ، ینیب  قلح و  ياـهکرچ  هلزن و  زا  یـشان  تنوفع  كرچ و  یگدروخامرـس و  زا  يرم  مرو  رگا 
. دوش هداد  روخب  اماوت  اهوراد  نیا  دشاب  زاین  دیاش  تسا  نآ  یکرچ  طالخا  هدنزپ  هدننکمرن و  هنیس و  هدننکینوفعدض  ياهوراد  فرصم 

هعرج کی  تعاـس  هب  تعاـس  دوش و  فاـص  هدـناشوج و  هک  نیبجنرت  هشفنب ، همودـق ، سودوخوطـسا ، یمتخ ، لـگ  نشیوآ ، زا  یبیکرت 
ثعاب ماکز  رگا  دیفم و  شوجنزرم  یمتخ و  لگ  نشیوآ و  زینشگ و  مخت  روخب  دشاب ، روخب  هب  زاین  رگا  تسا . زاسهراچ  ددرگ ، فرـصم 

قلح ینیب و  تنوفع  عفد  ماکز  عفد  ياهوراد  قوف  ياهروتسد  رب  هوالع  تسا  هدرک  ریزارس  يرم  هنیس و  هب  ار  دوخ  تاحـشرت  هدش و  هلزن 
رد هنادهایس  لیفجنز و  درگ  نتخیر  ای  ندیئوب  شوجنزرم و  هرشفا  اب  قاشنتسا  تسا ، مزال 

53 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 
زا شخب  یمرن  مرگ و  ياهدامـض  اهنغور و  دوریم ، ولهپ  هنیـس  میب  دـشاب و  رتدـیدش  رگا  دـشابیم . زاسراک  اـهشزیربآ  عطق  يارب  ینیب 

عبات ارثکا  یکشخ  نیا  تسا ، نآ  یکـشخ  زا  يرم  تالکـشم  رگا  دنوش . هفاضا  قوف  ياهنامرد  رب  هک  دناهدننک  نامرد  سردایرف و  نوریب 
ياهپوس تروص ، ره  رد  دـش . فیـصوت  هدـعم  ياهیتحاران  ثحب  رد  دراد و  فلتخم  ياـهتلع  مهنآ  هک  تسا  هدـعم  هناـهد  یکـشخ 

یمتخ لگ  هنادهب و  ای  هدوزفا  باعل  شخب و  تبوطر  ياههویم  اراخب و  يولآ  وج و  اب  زینـشگ  پوس  ماداب و  وج و  پوس  شخب ، تبوطر 
. دوش فرصم  دوش  لیم  مکمک  یمارآ و  هب  هک  اهنآ  لاثما  وگنلاب و  مخت  و 
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. تسا هناش  ود  نایم  درد  تالاح  رثکا  رد  يرم  مرو  هناشن 
 ... یگنشت و ضبن و  یمرن  اهگر و  يرپ  دشاب و  بت  اب  هارمه  تسا  نکمم  ینوخ )  ) يومد عون  رد 

بآ ندیشون  اب  ینیب و  تبوطر  لوب و  يدیپس  یمغلب  رد  راردا و  گنر  يدرز  ضبن و  تعرـس  تسا و  بت  اب  هارمه  هاگ  زین  يوارفـص  رد 
. تسا نآ  تمالع  راسخر  گنر و  یگریت  ناهد و  یکشخ  يوادوس  عون  رد  دریگیم ، تدش  درد  درس 

دراد هبلغ  ارفص  ای  نوخ و  رگا 

مخت هزرفـسا و  هفرخ و  مخت  زا  ياهدرک  مد  رفوـلین و  تبرـش  هشفنب ، تبرـش  دوـش . لـیم  مکمک  طوـلخم و  راـنا  بآ  اـب  هفرخ  مـخت  هریش 
. دوش لیم  مارآمارآ  رایخ  مخت  ینساک و 

تسا تبوطر  يدرس و  زا  هچنانچ 

[2 .] دوش لیم  زور  لوط  رد  مارآ  مارآ  هدناشوج و  نآ  لاثما  نوسینا و  و  ناتک ، مخت  کنخان ، هنوباب ، تبش ،

ص53 ج11 ؛  افش ؛  کیپ  هعومجم 
اب شلام  دوش . لیم  مکمک  هدرک و  فاص  هدـناشوج و  رکـش  بآ و  اـب  مرگ  نابزواگ 15  مرگ - هشفنب 15  مرگ - هدرپ 10  تشپ  کسو 

تشپ  رب  نوتیز  نغور 
54 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دریگ رارق  راک  روتسد  رد  بوطرم  درس و  ياهاذغ  زا  بانتجا  هنیس و  و 

يرم مخز 

نآ هب  طوبرم  شخب  رد  هک  هدعم  مخز  نامرد  دوش ، هداد  صیخـشت  نیا  رگا  دوش . هدـعم  مخز  دـننام  ییاهمخز  راچد  تسا  نکمم  يرم 
مکمک و دوش و  هداد  جزل  رادباعل و  ياهوراد  اـب  هارمه  دـیاب  يرم  مخز  ياـهوراد  هک  تواـفت  نیا  اـب  تسا  هدـننکنامرد  دـش  روکذـم 

. دبسچب نآ  هب  دنک و  ثکم  يرم  يور  دوشن و  هدعم  دراو  تعرس  هب  ات  دوش  هدروخ  تعاس  هب  تعاس 
نیکرت ندیسر و  ثعاب  دنراد  هک  جزل  یگدنبسچ و  تلاح  يرم و  يور  دایز  ثکم  اب  اهوراد  نامه  دشاب  نیکرچ  لمد  زا  يرم  مخز  رگا 

ای دـنوش و  عفد  اههدور  قیرط  زا  سپـس  دـنک و  یتحاران  داجیا  هدـش و  هدـعم  دراو  راک  لصاح  تسا  نکمم  تلاح  نیا  رد  دوشیم . لمد 
نییعت راـمیب  رب  بلاـغ  جازم  هب  هجوت  اـب  اههخـسن  نیا  عون  زیوجت  دوش . تحار  راـمیب  دـنوش و  جراـخ  ناـهد  زا  یق  تروصب  تسا  نکمم 

. دوشیم
55 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

تسوبی مجنپ : لصف 

هراشا

56 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 
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تسوبی 
. میزادرپیم نآ  نامرد  هب  میاهدرک و  عمج  تسوبی  ثحب  رد  ار  جازم  تباجا  اههدور و  ندرک  راک  رید  هب  رید  عوفدم ، یتفس  یکشخ و 

طلغ هیذغت  زا  یشان  تسوبی 

. دنباییم تسد  شیوخ  لکـشم  لح  هب  هیذغت  شور  رییغت  اب  دنرادن  يزلولـس  داوم  اههویم و  نیلم ، ياهاذغ  ندروخ  هب  تداع  هک  يدارفا 
. تسا زاسهراچ  بوانتم ، روطب  نآ  لاثما  نوتیز و  نغور  تاجیزبس ، هتخپ ، ماخ و  ياههویم  اراخب ، يولآ  اب  ریجنا  هدرک  سیخ  ندروخ 

جازم ءوس  زا  یشان  تسوبی 

نآ نامرد  تسا ، هدـعم  جازم  ءوس  زا  هاگ  لاحط و  زا  هاگ  دـبک و  زا  هاـگ  جازم  ءوس  نیا  تسا  هدرک  هبلغ  راـمیب  رب  جازم  ءوس  یعون  رگا 
رش زا  دبک  ییاسانـش و  جازم  ءوس  دیاب  تسا  دبک  جازم  ءوس  زا  تسوبی  هچنانچ  تشذگ . نآ  فصو  هک  تسا  اهجازم  ءوس  نامرد  نامه 

یگمه دـنوشیم  دـبک  يزاسکاپ  ثعاب  هک  اهجازم  ریاس  مغلب و  ادوس و  نوخ و  ارفـص و  دـض  ياههدـناشوج  دوش . هدـیناهر  بابان  داوم 
ناوتیم هک  یلک  هجیتن  دومرف . دـیهاوخ  هظحـالم  دـبک  ياـهیرامیب  باـتک  رد  ءاـش ا ...  نا  ار  نآ  لـصفم  ثحب  دنـشابیم . هدـننکنامرد 

. دنریذپ نامرد  لاحط  دبک و  هدعم ، هدننکيزاسكاپ  ياهوراد  اب  اهتسوبی  رتشیب  هک  تسا  نیا  تفرگ 

اههدغ ندرک  راکدب  زا  یشان  تسوبی 

دیاش دنراد . شقن  تسوبی  داجیا  رد  دیئوریتاراپ  دیئوریت و  ياههدغ 
57 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

زا سپ  یتـح  اـهجازم  ءوس  یفنم  تارثا  تسا  نکمم  دوشیم و  تسوبی  ثعاـب  هک  دـشاب  جازم  ءوس  یعون  زا  یـشان  اههدـغ  نیا  درکلمع 
. مینکیم لوکوم  اههدغ  نامرد  هب  ار  اهنآ  نامرد  دنامب . یقاب  اههدغ  درکراک  يور  رب  اهنآ  نامرد 

: دوشیم هئارا  تسوبی  عون  نیا  نامرد  یلک  هخسن  اتلاجع 
مخت يرفعج - مخت  ناحیر - مخت  هنزگ - جـنرانراهب - شاخـشخ - مخت  هیوبجنرداب - ناتـسپ - هس  بانع - يزیرجاـت - ناـبزواگ - لـگ  - 

یمتخ  لگ  وگنلاب -
. دینک لیم  هدرک  مد  ای  هدناشوج  تروصب  اذغ  ره  زا  دعب  بش  رهظ و  حبص و  راب  يزور 3  دیریگب و  يواسم  مادک  ره  زا  - 

نمزم ياهتسوبی 

. دباییم همادا  داجیا و  ناسنا  رد  یکدوک  نامز  زا  هک  ییاهتسوبی  و 
داجیا ناکدوک  یجنر  دوز  یبلطاوزنا و  یگداوناخ ، ياهیراجنهان  یکدوک ، نامز  یحور  ياههبرض  زا  یـشان  تسا  نکمم  اهتسوبی  نیا 

. تسا یلاسگرزب  رد  يرامیب  همادا  ثعاب  نآ  هب  هجوت  مدع  دوش .
هریره دننک و  هدافتسا  نیلم  ياهاذغ  زا  بترم  روطب  دارفا  نیا  اههدغ ،) ندرک  راکدب   ) یلبق هخسن  فرـصم  رب  هوالع  دیاب  نآ  نامرد  يارب 

. دنناجنگب شیوخ  هنازور  ییاذغ  روتسد  رد  ار  نیریش  ماداب  نغور  ماداب و 

نامیاز زا  دعب  تسوبی 
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فاطعنا مدع  یکـشخ و  داجیا  دوشیم و  رادراب  ياهمناخ  تسوبی  ثعاب  دـننکیم  دراو  اههدور  هب  نآ  فارطا  هسیک  نینج و  هک  يراشف 
. دیامنیم اههدور  رد 

هتخپ و ماخ و  ياههویم  وج و  پوس  اراخب و  يولآ  ریجنا و  دننام  ییاههدناسیخ  نیلم و  ياهاذغ  زا  دـیاب  يرادراب  ماگنه  رادراب  ياهمناخ 
زا زاـین  تروص  رد  ددرگ و  ارجا  قوف  تاروتـسد  دـیاب  اـمتح  تشاد  همادا  ناـمیاز  زا  دـعب  تسوـبی  رگا  دـننک . هدافتـسا  داـیز  تاـجیزبس 

رادباعل یهایگ  ياههناد  شخب و  تنیل  ياهوراد 
58 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دنرب هرهب  نآ  لاثما  نیریش و  ماداب  نوتیز و  نغور  و 
. تسا تسوبی  عفاد  ریش  دایدزا  رب  هوالع  زین  نیبجنرت  فرصم 

یمک تسا  نکمم  دنشاب  هتشاد  رظن  رد  دیاب  اما  دننک  هدافتـسا  ماع  لهـسم  زا  میالم  تروص  هب  دنناوتیم  نامیاز  زا  سپ  رادراب  ياهمناخ 
. دوش لقتنم  زین  دازون  هب  وراد  یلهسم  تیصاخ 

ناکدوک رد  تسوبی 

فرطرب دیاب  امتح  رگید  ياهشخب  تنیل  ناتک و  مخت  همودق و  دننام  رادباعل  ياههناد  ریـشکاخ و  نیبجنرت و  اب  ار  ناکدوک  رد  تسوبی 
. تسا دیفم  رایسب  دشابیم  لسع  ای  دنق  بالگ و  خرس و  لگ  زا  یبیکرت  هک  یلسع  ای  یباتفآ  دنق  لگ  زا  هدافتسا  درک .

دیهدب كدوک  هب  زور  لوط  رد  ای  اتشان  حبص  هدرک و  سیخ  بآ  يرادقم  رد  ار  کشخ  ریجنا  ددع  اراخب و 5  يولآ  ددع  بش 10  ره  - 
. دیناروخب كدوک  هب  تبرش  تروص  هب  زاین  بسانت  هب  هدرک و  سیخ  بالگ  تبرش  رد  ار  وگنلاب  مخت  يرادقم  زور  ره  هکنیا  ای 

هک دـناسریم  هدور  هب  ییاهبیـسآ  تسا و  رثؤـم  اـهنآ  هدـنیآ  یتمالـس  رد  هک  ارچ  مینک  یقلت  تـیمها  مـک  ار  ناـکدوک  تسوـبی  دـیابن 
. دوب دهاوخ  ریذپانناربج 

، گنهراب هصلخم ، هایگ  راهب ، هشیمه  لگ  اب  هارمه  شخب  تنیل  ياـهوراد  هلیـسوب  دوش ، يزیرنوخ  اـب  مأوت  هچناـنچ  ناـکدوک  رد  تسوبی 
. ددرگ رارکت  اهنآ  رد  جازم  تسوبی  دیهدن  هزاجا  زگره  هکنآ  طرشب  تسا  ریذپنامرد  بسا  مد  رابجنا و 

اب يرامیب  نیا  دش . دـهاوخ  كدوک  جـنر  همادا  ثعاب  دـشابیم و  كانرطخ  طلغ و  ناکدوک  نیا  دروم  رد  یحارج  ياهلمع  زا  يرایـسب 
مهنآ هک  دوشیم  رجنم  ناکدوک  رد  ریـساوب  هب  يزیرنوخ ، اب  هارمه  ياهتسوبی  نیا  زا  یخرب  دوشیم . فرطرب  کشزپ  نیدلاو و  تبقارم 

. دنتسه نامرد  لباق  ریساوب  دض  نزبآ )  ) ییوراد ياهبآ  رد  نتسشن  ناکدوک و  دح  رد  ریساوب  ياهوراد  اب 
59 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

دعقم ياهیرامیب  مشش : لصف 

هراشا

60 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ریساوب

هراشا
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هلمج زا  میدق و  ءابطا  هک  یتاراهظا  دـنکیم . باختنا  اهیرامیب  يرایـسب  زا  يریگـشیپ  يارب  ندـب  هک  تسا  یهار  نآ ، يزیرنوخ  ریـساوب و 
یمالـسا بط  تسا  يوبن  ثیداحا  زا  هتفرگ  ریثأت  تاراهظا  نیا  امتح  دشابیم . لقع  تمکح و  يور  زا  یقطنم و  دناهدومرف  سیئرلا  خیش 

، باـصعا ياـهیرامیب  دـننام ؛ ییاـهیرامیب  زا  يزیرگ  هار  ریـساوب  دوش ، جراـخ  ندـب  زا  دـیاب  هک  دـنادیم  هدوـلآ  ینوـخ  ار  ریـساوب  نوـخ 
ماسرـس و هیرلا ، تاذ  بـنجلا ، تاذ  ماذـج ، اـبوق ، برج ، اـمزگا ، ناطرـس ، يدـلج ، ياـهشوج  خرـس ، داـب  يوادوـس ، عرـص  اـیلوخیلام ،

. تسا هریغ  یبلق و  ياههتکس 
عاونا زورب  هنیمز  هدرک و  ملظ  رامیب  قح  رد  دـنوشیم  ریـساوب  يزیرنوخ  ندـمآ  دـنب  ثعاـب  ياهشیر  هجلاـعم  نودـب  هک  یناـسک  نیارباـنب 

لمع هب  روتـسد  اباهمیب  هک  تسا  هتفر  گنرف  ءابطا  هجوتم  ام  داقتنا  رتشیب  اـم  رـصع  رد  دـناهدرک و  راومه  وا  رب  ار  كاـنرطخ  ياـهیرامیب 
میدـقت وا  هب  ار  هریغ  دـبک و  ناطرـس  لـیبق  زا  رگید  يراـمیب  اـههد  دـنناهریم و  يزیرنوـخ  درد و  جـنر  زا  ار  يراـمیب  دـنهدیم ، یحارج 

. دنیامنیم
. دنکیم تشگزاب  اددجم  یهاتوک  تدم  رد  یحارج  زا  سپ  الومعم  ریساوب  يرامیب  هکنیا  نمض 

یمغلب رتمک  ریـساوب  هدام  دوشیم . دیلوت  مه  اب  ینوخ  یئادوس و  طلخ  ای  یئادوس و  نوخ  یئادوس و  هدام  زا  ارثکا  ریـساوب  هک  دینک  هجوت 
. دنار نوریب  ار  دنسپان  دب و  نوخ  تخادرپ و  ندب  حالصا  هب  دیاب  زیچ  ره  زا  لبق  سپ  تسا .

نیا دننکن . يوق  ياهدامض  اب  ریساوب  يزیرنوخ  نتسب  هب  مادقا  دنـسپان  طلخ  نوخ و  زا  ندب  يزاسکاپ  زا  لبق  دننک  تقد  مه  یهایگ  ءابطا 
هچرگا  راک 

61 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. تسا ینارگن  ثعاب  نآ  ياهدمایپ  اما  دوشیم  کشزپ  رد  رورغ  ساسحا  رامیب و  یلاحشوخ  تیاضر و  ثعاب 

ندمآ دنب  ثعاب  یندیشاپ  ياهوراد  اهدامض و  اب  دیاب  تسا  هدش  رامیب  دیدش  یناوتان  فعـض و  ثعاب  ریـساوب  نوخ  هک  یطیارـش  رد  اهنت 
، دریذپ تروص  یبوخب  يزاسکاپ  نیا  رگا  دوش . يزاسکاپ  رامیب  ندب  زا  سنجدب  طلخ  كاپان و  نوخ  دیاب  لاح  ره  رد  اما  دـیدرگ ، نوخ 

لحم تنوفع  زا  عنام  ناوتیم  یندرکدود  ياهوراد  ای  نداد و  روخب  اب  دشاب  مزال  رگا  دوب و  دـهاوخن  یعـضوم  ياهوراد  هب  ینادـنچ  زاین 
. دومن نامرد  رگید  یعضوم  ياهوراد  دامض و  اب  ار  ریساوب  مواقم  ياهمخز  ندب ، يزاسکاپ  زا  سپ  هکنیا  ای  دش  ریساوب 

. تسا ولاز  ای  تماجح  هلیسوب  يریگنوخ  عقوم و  هب  مامحتسا  رامیب ، میالم  نداد  لاهسا  قیرط  زا  ریساوب  ياهيزاسکاپ 

ریساوب نامرد 

قشاق يور 3  ار  نآ  هلـصافالب  دـسرب ، شوج  دـح  هب  اـت  دـینک  غاد  ار  هرتهاـش  قرع  ناوـیل  نایم 2  رد  زور  کـی  اتـشان  حبـص  زور  ات 15 
. قیقر ینرف  ای  توپمک  رگم  دیروخن  زیچچیه  رهظ  ات  دینک و  لیم  هناحبص  ياج  هب  دیزیرب و  دیاهدرک  زیمت  لبق  زا  هک  یشکاخ  يروخاذغ 

يروخاذغ قشاق  يور 3  غاد  غاد  هدرک  فاـص  دـینک و  لـح  شوج  بآ  ناویل  مین  کـی و  رد  ار  نیبجنرت  يروخاذـغ  قشاـق  دعب 3  زور 
. دییامن لمع  لبق  زور  لثم  رهظ  ات  دینک و  لیم  هناحبص  ياج  هب  دیزیرب و  دیاهدرک  زیمت  لبق  زا  هک  یشکاخ 

: دینک لیم  ماش  راهان و  زا  دعب  دراد  مان  ماع  لهسم  هک  ار  ریز  هدناشوج 

ماع لهسم 

افش کیپ  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 708 

http://www.ghaemiyeh.com


مرگ  مادکره 25  زا  نیبجنرت  ناتک و  مخت  یمتخ و  لگ  نیتنسفا و  مرگ و  مادکره 50  زا  خرس  لگ  انس و  - 
کی  اب  ار  يروخاذغ  قشاق  کی  راب  ره  دینک و  بوک  مین  طولخم و  مه  اب  - 

62 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دییامن لیم  هدرک  نیریش  دینک و  فاص  دنامب  ناویل  کی  ات  دیناشوجب  بآ  ناویل  مین  و 

لیم رهظ  زا  دعب  رد  رابکی  الثم  دشاب  رارقرب  یمیالم  لاهـسا  هک  دیهد  رییغت  ياهنوگب  ار  فرـصم  رادـقم  اذـل  تسا  روآلاهـسا  وراد  نیا 
. دوش

: تسا ریز  بیترت  هب  پوس  داوم  هک  دینک  لیم  راهان  ياج  هب  نایم  رد  زور  کی  ای  زور  ره  ار  زینشگ  پوس 
. اراخب يولآ  یبرچ و  نودب  غرم  ای  دنفسوگ  هچیهام  جنرب و  یمک  دوخن و  ای  سدع و  ردنغچ و  گرب  ای  جانفسا  اب  زینشگ  يزبس  - 

تـسا دوجوم  لصف  نامه  رد  هک  ییاهزیچ  مغلـش و  رگنک و  ساویر و  ودـک و  دـننام  لصف  تاجیزبس  لـماش  زپبآ و  اذـغ  زین  دـعب  زور 
. دشاب

: دینک لیم  ددع  ات 6  هنازور 3  دیزاسب و  ار  ریز  صرق  زور  زا 15  سپ 

ریساوب صرق 

هراشا

: تسا دیفم  مه  ریساوب  يزیرنوخ  زا  يریگولج  يارب 
درز ربص  خرس - لگ  تورزنا - ینیچ - دنویر  یکاروخ - ردنک  یکطصم - درز - هلیله  هایس - هلیله  - 

ياهصرق دینک . کشخ  يدوخن  کی  ياهصرق  تروصب  هدرک و  ریمخ  قزرا  لقم  بآ  رد  دـینک و  مرن  دـیبوکب و  دـیریگب و  يواسم  - 
. دشابیم دوجوم  یهایگ  يزاسوراد  ياهباتک  رد  هک  دراد  ددعتم  ياههخسن  ریساوب 

رگید ریساوب  صرق 

مرگ  قزرا 50  لقم  مرگ و  ابرهک 30  مرگ و  هدرک 90  نایرب  یلباک  هلیله  - 
. دوشیم هتخاس  یلبق  صرق  دننام 

: رگید ریساوب  صرق 

63 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 
بیطلا و لبنـس  مرگ و  مین  کی و  يدـنه  کـمن  مرگ و  دیفـس 3  دبرت  مرگ و  مادـکره 12  زا  قزرا  لـقم  هلمآ و  هلیلب و  هایـس و  هلیله  - 

مرگ  مادکره 6  زا  هخیلس  ینیچراد و  نارفعز و 
. دینک کشخ  صرق  تروصب  هدرک  ریمخ  لقم  ياهدناشوج  بآ  رد  ار  اهوراد  - 

رگید ریساوب  صرق 

: تسا هدش  لقن  ع )  ) اضر ماما  زا 
لقم يرادـقم  درذـگب . ریرح  زا  هک  دوش  مرن  ردـقنآ  ات  دـینک  در  کلا  زا  دـیبوکب و  هتفرگ و  يواـسم  روطب  ار  هلمآ  هلیلب و  هایـس و  هلیله 
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لقم يرادـقم  درذـگب . ریرح  زا  هک  دوش  مرن  ردـقنآ  ات  دـینک  در  کلا  زا  دـیبوکب و  هتفرگ و  يواـسم  روطب  ار  هلمآ  هلیلب و  هایـس و  هلیله 
هدوـمن و برچ  هشفنب  نغور  اـب  ار  اـهتسد  هدرک و  لـخاد  ار  اـهوراد  سپـس  دروـخب  سیخ  بش  اـت 3  دـینک  لـح  هرت  بآ  رد  ار  قزرا 

فرـصم زا  دینک و  لیم  لاقثم  يزور 2  ناتـسمز  رد  لاقثم و  کی  يزور  ناتـسبات  رد  دینک . کشخ  هیاس  رد  دـیزاسب و  ددـعتم  ياهبح 
. دییامن يراددوخ  ریساوب  ياهزیهرپ  اهیندرک و  خرس  ظیلغ و  ياهاذغ  ریاس  هکرس و  یهام و 

. درک دهاوخ  ادیپ  دوبهب  دروخب  ریساوب  صرق  ددع  ات 6  زور 3  ره  رامیب  رگا 
یلع رون  دیامن  تیاعر  دش  حرطم  هک  ییاذغ  میژر  رگا  تفرگ و  دهاوخ  هجیتن  رتهب  دـنک  هدافتـسا  زین  ماع  لهـسم  زا  صرق  رب  هوالع  رگا 

: تسا نیا  هدناشوج  تفرگ . دهاوخ  هجیتن  دنک  فرصم  ار  ماع - روطب  ریساوب  هدناشوج  ماع - لهسم  ياج  هب  رگا  تسا . رون 

: ماع روطب  ریساوب  هدناشوج 

جـنران و راهب  مرگ - نابز 15  واـگ  مرگ و  مادک 25  ره  زا  هنوپ  ریـشکاخ - همودـق - نشیوآ - سودوخوطـسا - يزیرجات - ناتـسپهس - - 
نیریـش یتوکاک - نارداموب - کـساخراخ - مرگ - مادـکره 8  زا  هیوبجنرداـب  شاخـشخ - مخت  شوجنزرم - نیتنـسفا - مرگ - عانعن 10 

مخت  یمتخ - زینشگ - مخت  مرگ و  مادک 5  ره  زا  بیطلا  لبنس  هنوباب - نایب -
64 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. مرگ مادک 20  ره  زا  هنزگ  خرس - گرزب  هناد - هایس  یتول - غالوب  هلیلبنش -
اب دینک و  فاص  دنامب  يرطب  ات 4  دیناشوجب  بآ  يرطب  اب 6  ار  تمسق   1 دینک . میسقت  يواسم  تمسق  هب 5  طولخم و  مه  اب  ار  اهوراد  - 

اذغ ره  زا  دعب  دینک و  يرادهگن  لاچخی  رد  دنامب  يرطب  ات 3  دیناشوجب  هرابود  هدرک و  طولخم  ناکتسا  کی  لداعم  رکش  مرگ  دصکی 
. دینک لیم  ناکتسا  کی  ات  فصن 

: دینک لیم  ناکتسا  ات 1  فصن  اذغ  ره  از  لبق  طولخم و  مه  اب  ار  ریز  تایقرع 
یتول  غالوب  قرع  هنزگ - قرع  هلیلبنش - قرع  عانعن - قرع  نیتنسفا - قرع  زینشگ - قرع  - 

. تفرگ دهاوخ  هجیتن  دنک  فرصم  ار  قوف  تایقرع  اذغ  ره  زا  لبق  ماع و  روطب  ریساوب  هدناشوج  هخسن  اذغ  ره  زا  دعب  رامیب  رگا 

يریساوب نارامیب  ياذغ 

، تاجهیودا ریـس ، تسا ، ریـش  هب  هتـسباو  هچنآ  ریـش و  واگ ، هلاسوگ و  تشوگ  ظیلغ ، ياهتشوگ  بابک ، یندرکخرـس ، ندروخ  زا  دیاب 
هک يزیچ  ره  هباشون و  خی ، بآ  دشاب ، هدش  هتخپ  نیریش  شوج  اب  هک  ینان  يدانق  تاجینیریـش  اهچیودناس ، عاونا  سابلاک ، سیـسوس و 

. دنشاب هدننکمرن  نیلم و  دیاب  اهاذغ  دننک . زیهرپ  دوش  عوفدم  یتفس  تسوبی و  ثعاب 
اراخب يولآ  ددع  ریجنا و 20  ددع  نازیم 10  ات  دـشاب  ریجنا  ربارب  دادـعت 2  رد  اراخب  يولآ  هک  هدرک  سیخ  اراـخب  يولآ  ریجنا و  ندروخ 

رارق راک  روتسد  رد  دوش  هتخپ  اراخب  يولآ  هرت و  ردنغچ و  گرب  جانفسا و  زینشگ و  ياهیزبس  اب  هک  ییاهپوس  تسا . بوخ  رایسب  اتـشان 
. دشاب دنفسوگ  ای  غرم  تشوگ  مهنآ  دوش ، هتخپ  قوف  دراوم  اب  هارمه  زپبآ و  طقف  تشوگ  دریگ و 

دعقم شراخ 

رد هک  روآشراخ  یطلخ  هدام  زا  ای  تسا  زیر  ياهمرک  زا  ای  دعقم  شراخ 
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65 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دولآكرچ مخز  ای  تسا و  هدش  عمج  دعقم  فارطا 

. دینک عوجر  لگنا  نامرد  هب  تسا  زیر  ياهمرک  زا  رگا 
ات نآ  هدناشوج  بآ  رد  نتسشن  ای  یمتخ و  لگ  اب  نشیوآ  زینشگ و  مخت  روخب  زا  ای  غالا  هچام  لکـشپ  دود  زا  تسا  نیکرچ  مخز  زا  رگا 

. دیرب راکب  نیکرچ  ياهمخز  هدننکینوفعدض  بذاج و  ياهمهرم  اهدامض و  ای  دیئامن . هدافتسا  لماک  دوبهب  شراخ و  عطق 
. دومن يزاسکاپ  روآلاهسا  یندروخ و  ياهوراد  اب  ار  رامیب  طلخ  عون  ساسارب  دیاب  تسا  یتحاران  ثعاب  روآشراخ  یطلخ  هدام  رگا 

ریساوب يزیرنوخ  دض  هدناشوج 

هراشا

مادک ره  زا  نشیوآ  سودوخ و  وطـسا  هنوپ - نابزواگ - بسا - مد  ترذ - لکاک  مرگ - مادک 25  ره  زا  کنخان  رابجنا و  چـیپ - نمهب  - 
. مرگ  10

کی ات  دـیناشوجب  بآ  ناویل  مین  کی و  رد  ار  يروخاذـغ  قشاق  کی  راب  ره  بش  رهظ و  حبـص و  راب  يزور 3  بوک و  مین  ار  اـهوراد  - 
. دییامن لیم  هدرک  نیریش  دینک  فاص  دنامب  ناویل 

رگید ریساوب  هخسن 

. دینک لیم  دیناشوجب و  زاین  رادقم  هب  راب  یلا 3  کی  يزور  هتفرگ و  يواسم  روطب  ار  قزرا  لقم  خرس و  لگ  انس و  گرب  - 
. دنکیم فرطرب  ار  ریساوب  رکش ، اب  زور  رد  يروخاذغ  قشاق  کی  رادقم  هب  هرت  مخت  - 

دعقم ندز  نوریب 

بادیفس وزام و  يرولب و  جاز  طولخم  درگ  ندیشاپ  دوش . لیم  ددع  ات 6  هنازور  تسا . نیرتهب  تشذـگ  نآ  فصو  هک  قزرا  لقم  صرق 
هکنآ  زا  دعب  دعقم  رب 

66 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. تسا دیفم  عضوم  نتسب  دنشاب و  هدرک  برچ  خرس  لگ  نغور  اب  ار  عضوم 

ینامرد نوخ 

رگید ياهوراد  اب  هارمه  هک  صوصخب  تسا  يرورـض  هاگ  دیفم و  رایـسب  ریـساوب  نامرد  رد  ندز ) گر   ) دصف ینامرد و  ولاز  تماجح و 
التبم ریـساوب  هب  رتـمک  دـنراد  دـصف  ولاز و  قیرط  زا  یهد  نوـخ  تماـجح و  هب  تداـع  هک  یناـسک  اـساسا  ددرگ . لاـمعا  ریـساوب  ناـمرد 

. دنوشیم
. تسین ام  رظن  دروم  یبرغ  بط  شور  هب  يریگنوخ  زگره 

بط هاگدـید  زا  ینامرد  نوخ  ناونع  تحت  افـش  کیپ  ياهباتک  هعومجم  زا  يرگید  باتک  رد  یتنـس  بط  رد  ینامرد  نوخ  ياهشور 
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بط هاگدـید  زا  ینامرد  نوخ  ناونع  تحت  افـش  کیپ  ياهباتک  هعومجم  زا  يرگید  باتک  رد  یتنـس  بط  رد  ینامرد  نوخ  ياهشور 
. تسا هدمآ  یتنس 

ریساوب ياههمکد  ندرب  نایم  زا 

. دنکیم طقاس  ار  اههناد  دوش  هدیلام  ریساوب  ياههناد  رب  راب  دنچ  رگا  بونرخ  هریش  ای  لصنع و  زایپ  هریش 
. دننک دامض  دعقم  رب  هدومن و  مهرم  واگ  یعیبط  هرک  اب  ار  هدش  دیعصت  روفاک 

. دشابیم دوجوم  ییوراد  ياهباتک  رد  هک  تسا  رایسب  ریساوب  طقسم  ياهدامض 

ریساوب روخب 

. دیهد روخب  بترم  ار  عضوم  دیناشوجب و  بآ  يرادقم  اب  ار  ورم  مخت  یمتخ و  لگ  نشیوآ و  زینشگ و  مخت 

دعقم یکرچ  ياهلوتسیف 

رب دـیآرد  مهرم  تروصب  ات  دـیناشوجب  یعیبط  واگ  ریـش  ربارب  دـنچ  اب  هتفرگ  يواسم  ار  ورم  مخت  یمتخ و  لـگ  نشیوآ و  زینـشگ و  مخت 
دامض اهلوتسیف  عضوم 

67 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 
رارکت ردـقنآ  دینیـشنب و  تعاس  مین  تدـم  هب  اهوراد  نامه  هدـناشوج  بآ  رد  رابره  دـینکن و  زاب  رتدوز  رابکی  تعاس  ره 24  دـینک و 

. دروخب شوج  نآ  ياهمخز  عمج و  اهتنوفع  هک  دینک 

دعقم قاقش  ریساوب و  مهرم 

هراشا

رد ار  اهوراد  دیناشوجب و  ار  قزرا  لقم  ناتک و  غرممخت  هدرز  رتش و  ناهوک  نغور  واگ و  قاس  زغم  یباغرم و  هیپ  دجنک و  نغور  موم و 
. دیلامب ریساوب  مخز  يور  تجاح  عقوم  دیزاسب و  مهرم  تروصب  هدرک  لخاد  نآ  بآ 

رگید ریساوب  مهرم 

. دیلامب عضوم  رب  هدرک  مهرم  رتش  ناهوک  نغور  اب  يواسم  روطب  ولآدرز  هناد  هتخوس و  يودرگ 

ریساوب تسوبی 

. دوش هدروخ  اتشان  هک  تسا  دیفم  رایسب  ریساوب  تسوبی  يارب  دشاب  هدروخ  سیخ  بآ  رد  هک  اراخب  يولآ  ددع  ریجنا و 20  ددع  هد 
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تـسوبی عفد  رب  هوالع  هزرفـسا  دـنویر و  بر  خرـس و  لگ  انـس و  هایـس و  هلیله  هایـس و  ربص  ورم و  مخت  قزرا و  لقم  لظنح و  زا  یبیکرت 
. دیامنیم نامرد  زین  ار  ریساوب  يرامیب 

69 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

لاهسا متفه : لصف 

هراشا

70 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 
لاهسا 

. دوش داجیا  دناوتیم  هریغ  تیلوک و  جازم و  ءوس  تیمومسم و  تنوفع و  دننام  نوگانوگ  لیالد  هب  لاهسا 

ءالتما لدور و  رثا  رب  لاهسا 

. هدعم ینیگنس  غورآ و  ناهد و  ییوبدب  نآ  تمالع 
. تشذگ لبق  تاحفص  رد  روآیق  ياهوراد  تسا . بوخ  دنک  یق  رامیب  رگا 

یلـسع دـنق  لگ  نآ  يور  هدرک  لـیم  بـالگ  سولف و  زغم  نیبجنرت و  اـی  دروخن  يرگید  ياذـغ  راـمیب  لـیم و  یـشکاخ  اـب  نیبجنرت  بآ 
. دیامن لوانت  نآ  زا  بترم  طولخم و  لسع  اب  دناشوجب و  ار  دیوش  دروخب .

ییاذغ تیمومسم  لاهسا و 

هراشا

. دنک لیم  بترم  هدرک  نیریش  تابن  اب  دوش  خلت  ات  دیناشوجب  ار  ریشکاخ 
یبسن دوبهب  زا  سپ  یبرچیب و  تسام  دیوش و  هتک  اذـغ  دـنک و  لیم  رتشیب  ات  راب  يزور 3  طولخم و  تسام  اب  ار  یهایگ  تومـسیب  ردوپ 

. دیامن فرصم  دیوش  زپ  بآ  رانا و  بآ  هب و  بآ  بیس و  بآ  دنک . رایتخا  زپ  بآ  دنفسوگ  ای  غرم  تشوگ 

لاهسا دض  هخسن 

اب يروخابرم  قشاق  کی  راب  ره  راب  يزور 3  هدیبوک  مرن  ار  قامس  یسراف و  رانلگ  کشخ و  زینـشگ  طولب و  یهوک و  ياچ  هایـس و  هریز 
. دینک لیم  عانعن  قرع  یمک 

رگید هخسن 

تروصب  ار  رانلگ  هتسپ و  تسوپ  ینمرا و  لگ  یهوک و  ياچ  نشیوآ و 
71 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 
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. دینک لیم  هدرک  مد  ای  هدناشوج 

ضباق نوجعم 

. تسا دیفم  زین  تسا  هدش  زیل  نانآ  ياههدور  هک  یناکدوک  دبک  هدعم و  تیوقت  يارب  لاهسا و  دض 
جزامزک و اوبزوج و  راـنلگ و  مرگ و  بونرخ 50  مرگ و  دروم 300  مخت  مرگ و  تسا 150  هدمآ  نوریب  هکرـس  زا  هک  روگنا  ياههناد  - 

مرگ  مادکره 15  زا  بیطلا  لبنس  یکطصم و  هاوخنان و  ردنک و 
. دینک لیم  مرگ  راب 15  ره  راب و  يزور 3  طولخم و  لسع  اهوراد  نزو  ربارب  اب 2  دینک و  مرن  دییاسب و  بوخ  ار  همه  - 

لاهسا صرق 

قزرا  لقم  نایرب و  هتساشن  طولب - ینمرا - لگ  قامس - سالا - بح  وزام - رانا - تسوپ  - 
. دیزاسب ددعتم  ياهصرق  هدرک  ریمخ  دروم  بآ  اب  دینک و  کلا  هتفوک و  ار  اهوراد  - 

( نمزم لاهسا   ) يرتناسید

هراشا

. دینک لیم  دیناشوجب و  ار  تابن  گنهراب و  شاخشخ و  تسوپ  شاخشخ و  مخت 

رگید هخسن 

بالگ هشیش  رد 2  ار  همه  دـینک و  خرـس  شتآ  يور  مه  اـب  ار  وـلیک  مـین  اـت  مرگ  تاـبن 250  مرگ و  یـشکاخ 70  مرگ و  گنهراب 50 
. دینک لیم  ناکتسا  رابکی 2  تعاس  ره 3  تبرش  تروصب  زور  ره  طولخم و 
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رگید هخسن 

. دینک لیم  عانعن  قرع  بآ  ياج  هب 
هرابود هاگنآ  دسرب و  ددع  هب 197  ات  دییامن  هفاضا  اهدنفـسا  دادعت  هب  ددع  زور 10  ره  دینک و  ندروخ  هب  عورش  دنفـسا  هناد  يزور 7  زا 

. دینک عورش 
: دینک هفاضا  مه  ار  ریز  هخسن 

لگ جـنران و  لالخ  هدرک  مد  رابکی  يزور  دـینک . لیم  هدـناشوج و  راـب  يزور 3  هتفرگ و  يواـسم  روطب  هتـسپ  تسوپ  هصلخم و  فـلع 
. دییامن لیم  هتساشن  نارفعز و  یمک  اب  ار  ضامح 

زا سپـس  دومن ، يزاسکاپ  ار  اههدور  لگنا  دض  يوق  ياهلهـسم  اب  دیاب  ادـتبا  یپوکـسورکیم  ياهلگنا  زا  یـشان  يرتناسید  نامرد  يارب 
. دوش هدافتسا  يرتناسید  ياههخسن 

تیلوک
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هراشا

دصرد  25 تسا . روهشم  رـسلوا  تیلوک  زونژالک و  تیلوک  مانب  تیلوک  عون  ود  دیدج  بط  رد  تسا . هدور  یباهتلا  ياهيرامیب  هلمج  زا 
هدور طاخم  تسا  نکمم  دوشیم . راتفرگ  زین  جرخم  ات  ناهد  زا  یتح  دراوم  یخرب  رد  اما  دـنوشیم  راـتفرگ  نولوک  تمـسق  رد  ناراـمیب 

یکرچ و ياهلوتـسیف  ریـساوب و  جرخم و  ياهتنوفع  اب  نمزم  ياهتیلوک  رد  ددرگ . يزیرنوخ  راچد  یگداـس  هب  دوشیم  نوخ  رپ  هک 
. میوشیم وربور  مه  ناطرس 

. دوریم تلاوت  هب  یبصع  ياهراشف  اب  دهدیم و  نوریب  ار  هدشان  مضه  ياذغ  رامیب 

هخسن

زا نایب  نیریـش  شوجنزرم ، شاخـشخ ، مخت  مرگ ، مادـکره 25  زا  نارداموب  کنخان ، مرگ ، مادـک 30  ره  زا  سودوخوطا ، ناـبزواگ - - 
، هنوپ جنران ، راهب  مرگ ، مادکره 10 
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، مرگ مادـکره 5  زا  بیطلا  لبنـس  کـلوپ ، نشیوآ ، دـیوش ، مـخت  سـالیگ ، مد  کـساخراخ ، هناـیزار ، عاـنعن ، هشفاـک ، مـخت  جیوافـسب ،
. مرگ مادکره 3  زا  ترذ  لکاک  هیوبجنرداب ،

فاص دـنامب  ناویل  کی  ات  دـیناشوجب  بآ  ناویل  کی  رد  ار  يروخاذـغ  قشاق  کی  راـب  ره  راـب  يزور 3  دـینک و  بوک  مین  ار  اـهوراد  - 
. دینک لیم  هدرک  نیریش  دینک و 

اب رامیب  نداد  لاهسا  هک  دننک  روصت  ناکشزپ  نارامیب و  زا  یخرب  دیاش  تسا . مزال  رامیب  نداد  لاهـسا  يزاسکاپ و  زین  تیلوک  نامرد  رد 
ياهلهـسم تسین . نینچ  هکنآ  لاح  تسا . ریاغم  دـنراد  جراـخ  تمـس  هب  اـههدور  نورد  داوم  هک  یعیرـس  شزغل  راـمیب و  هدور  ندـش  زیل 

نیاربانب دننکیم . عفد  ندب  زا  سپس  هدرک و  بذج  دوخ  هب  ار  اههدور  جزل  داوم  هک  دنتـسه  ياهدنریگ  داوم  ياراد  زین  تیلوک  هب  طوبرم 
: تسا مزال  دیفم و  دننکیم  عفد  فک  یمغلب و  داوم  هک  يدارفا  يارب  هژیوب  هخسن  نیا  دیرب . راک  هب  ار  ریز  هدننکيزاسكاپ  هخسن  ادتبا 

. دینک لیم  هدرک و  لح  رکش  بآ و  ناویل  رد 1  ار  یشکاخ  يروخاذغ  قشاق  ات 2  اذغ 1  ره  زا  لبق  ( 1
نیریش  نوسینا  هیوبجنرداب + نایداب + ماع + لهسم  ( 2

یهایگ تومـسیب  ردوپ  يروخابرم  ات  يروخیاچ  قشاق  کی  راب  ره  باوخ ، زا  شیپ  زاین  تروص  رد  رهظ و  زا  دعب   4 حبص ، تعاس 10  ( 3
. دینک لیم  هدرک و  لح  رکش  بآ و  ناکتسا  مین  رد  ار 

: دیهد همادا  لماک  هجیتن  ات  دیرب و  راک  هب  ار  ریز  هخسن  سپس  دیهد ، همادا  زور  ات 30  ار 15  يزاسکاپ  نیا 
مادک 10 ره  نشیوآ  عانعن - سفرک - مخت  هایـس - هریز  دیوش - مخت  ینامع - يومیل  مرگ - مادک 25  ره  کنخان  رابجنا - چـیپ - نمهب  - 

مرگ 
دینک فاص  دنامب . ناویل  کی  ات  دیناشوجب  بآ  ناویل  مین  کی و  اب  ار  نآ  زا  يروخاذـغ  قشاق  کی  راب  ره  هدرک و  بوکمین  ار  اهوراد  - 

. دییامن لیم  هدرک ، نیریش  و 
: درک هدافتسا  ریز  هخسن  زا  ناوتیم  قوف  هخسن  ياج  هب 

واگ لگ  كرینپ - دیوش - مخت  دروم - گرب  زبس - هریز  کنخان - ترذ - لکاک  - 
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- هایـس هریز  نیریـش - نوسینا  هنایزار - ءانعن - یناـمع - يومیل  یبآ - کـشرز  هدـیبوکن - قامـس  یکم - ياـچ  مرگ - مادـک 25  ره  نابز 
مرگ  مادک 5  ره  هیوبجنرداب 

کی ات  دیناشوجب  بآ  ناویل  مین  کی و  رد  ار  وراد  زا  يروخاذـغ  قشاق  راب 1  ره  بش  رهظ و  حبـص ، دینک . بوکمین  طولخم و  ار  همه  - 
. دنامب ناویل 

. دییامن لیم  هدومن و  نیریش  هدرک ، فاص 
: قوف هخسن  اب  نامزمه 

شیپ باصعا  تیوقت  نزیت  ناکتسا  مین  رهظ و  زا  دعب  تعاس 4  نایب  نیریش  قرع  ناکتسا  مین  حبص ، تعاس 10  هروپلک  قرع  ناکتسا  مین 
. دینک لیم  باوخ  زا 

. دینک هدافتسا  نامرد  رخآ  ات  ار  یهایگ  تومسیب  ردوپ  لاح  ره  رد 

يزیرنوخ اب  هارمه  تیلوک 

هراشا

مادک ره  زا  نشیوآ  ءانعن - سفرک - مخت  هایس - هریز  دیوش - مخت  ینامع - يومیل  مرگ ، مادک 25  ره  زا  کنخان  رابجنا و  جیپ و  نمهب  - 
مرگ   10

نیریـش دـینک و  فاص  دـنامب  ناویل  کی  ات  دـیناشوجب  بآ  ناویل  کی  اب  ار  يروخاذـغ  قشاق  کی  راب  ره  دـینک و  بوکمین  ار  اـهوراد  - 
. دینک لیم  هدرک 

رگید هخسن 

درو صرق 

هراشا

. مرگ یلا 15  مادک 10  ره  زا  هتساشن  اریتک و  یبرع و  غمص  مرگ و  مادک 30  ره  زا  ضامح  مخت  خرس و  لگ  - 
. دینک کشخ  هدرک و  تسرد  ددعتم  ياهصرق  هدرک  ریمخ  هزرفسا  بآ  اب  دینک و  مرن  دیبوکب و  ار  اهوراد  - 

رگید درو  صرق 

هتخوس  گنچرخ  نایرب و  یبرع  غمص  خرس و  لگ  ضامح و  مخت  طولب و  هاش  ریشابط و  ینمرا و  لگ  - 
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. دینک تسرد  صرق  هب  بآ  اب  دینک و  مرن  دیبوکب و  ار  اهوراد  - 
. تسا دیفم  رایسب  دننک  لیم  دنزادنا و  نآ  رد  ار  هدش  خرس  نهآ  دنزپب و  شتآ  رب  هک  واگ  غود  - 

دنیامن لوانت  هتخیر و  غود  نیا  رد  هدییاس  ار  نآ  لاثما  ریـشابط و  رانلگ و  ابرهک و  بونرخ و  دننام  لاهـسا ، تیلوک و  دـض  ياهوراد  رگا 
. تسا رترثؤم 

. تسا دیفم  توواق  تروص  هب  وج  درآ  اب  سرواج  زا  یطولخم 
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. تسا هدننک  نامرد  بیس  تبرش  و  دروم )  ) سآ تبرش  اب  شاخشخ  مخت  هدناشوج 

سآ تبرش  هیهت  زرط 

يور دنق  لاقثم  اب 30  ار  نیریش  بیـس  بآ  لاقثم  هک 60  تسا  نآ  بیـس  تبرـش  هیهت  زرط  تشذـگ و  يزیرنوخ  اب  هارمه  یق  نامرد  رد 
. دیروآ ماوقب  شتآ 

فان تمسق  رد  هدور  درد 

جورخ یمغلب  رد  درد و  تدش  یگنشت و  يوارفـص  رد  داب و  جورخ  زا  ندش  تحار  دنراد  دایز  مکـش  رد  داب  هک  یناسک  رد  نآ  تمالع 
نامرد رد  رانید  تبرـش  فصو  هک  جازم  ءوس  عفد  تسا و  رانید  تبرـش  نآ  نامرد  تسادوس . میالع  روهظ  يوادوس  رد  مغلب و  اب  عوفدم 

. تشذگ دشاب  داب  زا  هک  هدعم  درد 
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شراوگ هاگتسد  رگید  ياهیرامیب  متشه : لصف 

هراشا

78 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

لگنا

هراشا

يرامیب لماوع  نیرتمهم  زا  التبم  دارفا  قیرط  زا  تیارـس  هتـسشان و  ياهيزبس  یتشادـهب و  ریغ  برـش  بآ  تساـهيرامیب . نیرتعیاـش  زا 
. تسا لگنا 

لگنا عاونا 

هراشا

ینوخ و مک  نوچ  یـضراوع  هک  دـناهدش  هتخانـش  عاونا  زا  ودـک  مرک  کمرک و  سیروکیرت و  سیراکـسا و  زویدیـسکوک و  اـیدرایژ و 
. دنراد هچورق  نادند  عوهت و  درد و  لد  یباوخیب و  يراردا و  بش  ییاهتشایب و  لاهسا و 

هخسن

لح ریش  ناکتـسا  کی  رد  ددرگ . درگ  دننام  هک  دوش  ردوپ  نانچ  ناکدوک  يارب  لاقثم   1 / 5 نالاسگرزب ، يارب  یلباک  گنرب  لاقثم   2 / 5
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ره دوش . لوانت  هدش  شرت  يدنه  رمت  ای  قامس  ای  توروقهرق  اب  هک  زینـشگ  پوس  اهرهظ  رارکت و  زور  ات 3  دنک . لیم  اتشان  حبص  هدرک و 
: دوش لیم  ریز  لگنا  دض  لهسم  رهظ  زا  دعب  زور 

دوش و بوک  مین  مرگ  مادک 10  ره  زا  یکرت  هنمرد  هرتهاش - زینشگ - مخت  هناد - هایس  نیتنـسفا - نارداموب - مرگ - خرس 20  لگ  انس - - 
لیم زینـشگ  هتک  اهبش  ددرگ . لوانت  هدرک و  فاص  دـنامب  ناویل  کی  ات  دـشوجب  بآ  ناویل  مین  کـی و  رد  نآ  يروخاذـغ  قشاـق  کـی 

. دوش
لاهـسا هچنانچ  دننک . فرـصم  ناکتـسا  کی  نالاسدرخ  ناویل و  کی  نالاسگرزب  تسا . رتهب  ددرگ  هفاضا  قوف  هدـناشوج  هب  هزوغنآ  رگا 
لهـسم ياهلوسپک  زا  دیدنـسپیمن  ار  قوف  هدناشوج  رگا  ددرگ . رارکت  لهـسم  هدناشوج  بورغ  ماگنه  رگید  رابکی  دـشن  داجیا  میالم 

: دییامن هدافتسا  ریز 
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لگنا تسوبی و  دض  لوسپک 

هراشا

تورزنا  هزوغنآ و  هایس - هلیله  درز - هلیله  تسوپ  لظنحلا - محش  خرس - لگ  انس - - 
ياهزادنا هب  نالاسدرخ  دننک و  لیم  ددع  ات 9  يزور 6  ات  نالاسگرزب  دینک و  رپ  یمرگ  یلیم  ياهلوسپک 500  رد  دینک و  ردوپ  اهوراد  - 

. دنشاب هتشاد  یمیالم  لاهسا  هک 

رگید هخسن 

. دینک لیم  دیناشوجب و  بآ  يرادقم  اب  هتفوک و  ار  هیودا  همه  رانا  هشیر  تسوپ  ولاتفش و  گرب  وله و  گرب  تورزنا و 
. دوش جراخ  دعقم  زا  لماک  روطب  مرک  ات  دروخن  ناکت  ياج  زا  دنیشنب و  مرگ  بآ  رد  دیاب  رامیب  ودک  مرک  جورخ  ماگنه 

جنلوق

هراشا

. ددرگ لدبم  جنلوق  هب  جیردت  هب  داوتیم  شراوگ  هاگتسد  هدعم و  جازم  ءوس  عون  ره 
تهابـش هک  دـنتفگیم  سوالیا  نآ  هب  دـشاب  کیراب  هدور  رد  درد  رگا  دوشیم ، ساـسحا  گرزب  هدور  رد  رتشیب  هک  تسا  يدرد  جـنلوق 

. دراد جنلوق  درد  هب  يدایز 
ثعاـب هـک  رگید  ياـهتلع  دـناهدشن و  ناـمرد  هـک  ییاـه  جازم  ءوـس  یگدروخامرـس و  باـهتلا و  مرو و  گرزب ، هدور  رب  يدرـس  هـبلغ 

. دوشیم هریغ  مرگ و  درس و  يداب و  یمغلب و  ياهجنلوق 
. دش دهاوخ  رامیب  گرم  ثعاب  دوشن  نامرد  رگا  جنلوق  دوشیم . روآيور  درس  قرع  غارفتسا و  دیدش و  درد  جنلوق ، ندش  داح  ماگنه 

. ددرگ جنلوق  ثعاب  دناوتیم  سابلاک  سیسوس و  اهیندرکخرس و  ندروخ و  خی  بآ  يروخرپ و 
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جنلوق نامرد 
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. درک هدهاشم  ناوتیم  زین  راردا  اهمشچ و  تروص و  رد  ار  نآ  راثآ  دراد ، یگنشت  بت و  ترارح و  رامیب  تسا و  مرگ  جنلوق  رگا 
زا یگدرکداب  مغریلع  مکـش  یمرن  تروص و  تسوپ  ندش  هدیکت  يدـیپس و  یمرن و  عوفدـم و  هارمه  مغلب  عفد  تسا ، درـس  جـنلوق  رگا 

. تسا نآ  میالع 
رایـسب مزال و  ندرک  هنقح  ددرگ ، هدافتـسا  هنقح  زا  دوش و  هداد  جازم  ءوس  عون  هب  طوبرم  لهـسم  تسا . نامرد  نکر  نیرتمهم  يزاـسکاپ 

. دنناسر هرهب  رایسب  هطبار  نیا  رد  لهسم  ياهفایش  دنهد . ماجنا  ار  دوخ  راک  یبوخب  روآلاهسا  ياهوراد  رگا  یتح  تسا  بوخ 
يارب یبرغ  بط  ءابطا  هک  يوق  ردـخم  ياهوراد  نکـسم و  ياهلوپمآ  درک . هدافتـسا  ردـخم  ياهوراد  زا  دـیابن  تسا ، یمغلب  جـنلوق  رگا 

تکرح دزاسیم و  مکحم  رادـیاپ و  اههدور  رد  ار  يرامیب  هدام  هک  ارچ  دوشیم ، وا  گرم  ثعاب  اـسب  هچ  دـنهدیم ، راـمیب  درد  نیکـست 
. دیامنیم داجیا  دیدش  داب  خفن و  دنک و  ار  اههدور 

یـشوهیب ياهوراد  ریثأت  دـنوشیم  اههدور  رد  دـیدش  داب  خـفن و  راچد  ندـمآ  شوه  هب  زا  سپ  یحارج  لـمع  تحت  ناراـمیب  هکنیا  تلع 
نشیوآ و ناینز و  لیفجنز و  تابن و  هریز و  دـننام  نکـشداب  ياهنوجعم  اهتبرـش و  زا  دـیاب  ندـمآ  شوه  هب  زا  سپ  نارامیب  نیا  تسا .

. دننک فرصم  نآ  لاثما 
رد ارفص  دض  ياههنقح  هشفنب و  تشخ و  ریش  یـشکاخ و  نیبجنرت و  اراخب و  يولآ  ارفـص و  لهـسم  جضنم و  تسا  يوارفـص  جنلوق  رگا 

. دریگ رارق  نامرد  روتسد 
. ددرگ عقاو  دیفم  اهنامرد  ات  دروخن  يزیچ  یتدم  ات  دشاب  مزال  رگا  یتح  دروخب و  مک  رایسب  دیاب  نامرد  نیح  رد  یجنلوق  رامیب 

ریجنا لهج و  وبا  هناودنه  دبرت و  ناتسپ و  هس  جیوافسب و  لیبق  زا  ییاهوراد  اب  دروخب و  وراد  زا  ریغ  يزیچ  دیابن  رامیب  مه  يداب  جنلوق  رد 
هنقح نآ  لاـثما  یناویح و  نغور  نوتیز و  نغور  دـجنک و  نغور  هروـب و  لـقم و  هناـیزار و  ناـتک و  مخت  سفرک و  مخت  زمرق و  رکـش  و 

. دوش
81 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

اههدور یسحیب  زا  یشان  اههدور  درد 

: ریز نوجعم  تسا و  دیفم  تشذگ  نآ  فصو  البق  هک  نسوسیم  يوراد 
مادک 15 ره  زا  ییارحص - ریس  ناردنا -)  ) هشا هایـس - قبرخ  اینومقـس - ینمچ - چراق  هدش - نایرب  یتشد  زایپ  مرگ - لظنحلا 15  محش  - 

هرت يدـنه - جذاـس  مشچ - رازه  نشیوآ - مرگ - مادـک 9  ره  زا  درز  ربص  و  قزرا - لـقم  ینیمز - طولب  ریغـص -) سـس   ) نومیتفا مرگ -
ریش جنیبکس - ریشواج - جیوافسب - ینیچراد - نارفعز - زارد - لفلف  دیفـس - لفلف  هایـس - لفلف  ییاتخ - نیچراد  يدوخن - میرم  ینابایب -

. مرگ  4 مادک 5 / ره  زا  سودوخوطسا  داشوک و  مرگ - مادک 6  ره  زا  لیفجنز  له - بیطلا - لبنس  گس - ریش  هایگ 
اب نومیتفا  هدـناشوج  بآ  ای  مرگ  بآ  اب  لاـقثم  ات 4  فرـصم  عقوم  راب  ره  دـیروآرد . نوجعم  تروص  هب  لسع  اب  هدـیبوک و  ار  اـهوراد  - 

. دینک لیم  هتسه  نودب  زیوم 

نادند هثل و  ینوفع  يرامیب 

هراشا
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یبورکیم ياهتنوفع  دنوشیم . هدعم  یتحاران  راچد  نارگید  زا  رتمک  یبسن  روطب  دنزرویم  مامتها  نادند  هثل و  تشادـهب  هب  هک  یناسک 
يارب دنزاسیم . راتفرگ  زین  ار  رشع  ینثا  هدور و  تفرـشیپ ، تروص  رد  دننکیم و  يرامیب  داجیا  هتـسشن و  هدعم  هناهد  رب  جیردت  هب  ناهد 

ار نآ  دـینک و  هدافتـسا  ریز  هخـسن  زا  اهنادـند  یبارخ  زا  يریگولج  هرویپ و  تنوفع و  ناـمرد  ناـهد و  ینوفع  ياـهيرامیب  زا  يریگـشیپ 
: دیئامن دنشابیم ، ینوگانوگ  یفنم  ضراوع  ياراد  دنوشیم و  هضرع  فلتخم  نیوانع  اب  رازاب  رد  هک  ییاهنادند  ریمخ  نیزگیاج 

نادند ریمخ  ياج  هب  ناهد  ردوپ 

ره هدرک و  بایسآ  ار  همه  دحاو ، فصن 1  رادقم  هب  کخیم  دیریگب و  يواسم  رادقم  هب  رانا  تسوپ  کمن ، وزام ، قامس ، یـسراف ، رانلگ 
حبص  بش و  ای  بش و 

82 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دیئوشب ار  اهنادند  اههثل و  حیحص  شور  هب  هتخیر و  كاوسم  يور  ار  نآ  زا  يرادقم 

. دینک رظنفرص  کخیم  رانا و  تسوپ  زا  دیناوتیم  قوف ، هخسن  رد 

ناهد ياهمخز  تفآ و 

مرگ  یمتخ 50  لگ  مرگ - نشیوآ 50  مرگ - زینشگ 300  مخت  - 
کی اب  ار  تمـسق  کی  هدرک  میـسقت  تمـسق  ود  هب  دینک و  فاص  دـنامب  ناویل  ات 2  دـیناشوجب  بآ  ناویل  رد 4  ار  وراد  ناکتـسا  کـی  - 

يروخابرم قشاق  کی  اب  ار  مود  تمـسق  هدرک  هرغرغ  نآ  بآ  اب  راـب  هس  يزور  هداد و  شوج  هس  ود  هدـیبوکن  قامـس  يروخاذـغ  قشاـق 
ره طولخم و  یکاروخ  نیریسیلگ  يروخ  ياچ  قشاق  کی  هکرـس و  يروخابرم  قشاق  کی  هروغبآ و  يروخابرم  قشاق  کی  ومیلبآ و 

. دیئامن هرغرغ  راب  هس  زور 

هچکه هچکن ، قاوف ، هکسکس ،

ياهوراد زا  تروص  نیا  رد  دوش ، داجیا  نیگنس  ظیلغ و  ياهاذغ  فرصم  یپ  رد  هدعم  ینیگنـس  زا  رگا  تسا . فلتخم  دارفا  رد  نآ  تلع 
زا سپ  دشاب  یمرگ  زا  هچنانچ  روآیق  رگید  لسع و  اب  دیوش  هدـناشوج  ای  مرگ و  بآ  نیبجنکـس و  اب  غارفتـسا  دـینک . هدافتـسا  دروآیق 

لیفجنز دشاب ، داب  سبح  زا  هکسکس  هچنانچ  دینک . لیم  خی  رکش و  اب  زینـشگ  بآ  ای  رانا  بآ  ای  هفرخ  بآ  ای  رایخ  بآ  ودک و  بآ  یق ،
. دیئامن غورآ  ندز  رد  یعس  هدرب و  ورف  ار  نآ  بآ  دیوجب و  عانعن  ای  هنوپ  ای 

اب دینک و  لیم  هدرک  هارمه  یتشد  زایپ  هکرـس  اب  ای  دیناشوجب و  هنوپ  عانعن و  سفرک و  مخت  لیفجنز و  دـشاب  تبوطر  يدرـس و  زا  هچنانچ 
. دیوش هسطع  داجیا  ثعاب  هیفنا 

کشک و رکـش و  وج و  بآ  ای  دیماشایب و  هزات  ریـش  ودـک و  بآ  دـینک و  هدافتـسا  تانیلم  زا  دـشاب  تسوبی  اب  مأوت  ای  تسوبی  زا  هچنانچ 
اب طولخم  ماداب  نغور 

83 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 
ریـش رامیب  هب  دنچره  دیهد . شلام  ار  ندرگ  تشپ  ياههرهم  نآ  اب  دـیناکچب و  ینیب  رد  هشفنب  نغور  دـینک . لیم  رانا  بآ  اب  هنادـهب  باعل 

. تسا بوخ  دینک  هسطع  هب  راداو  ار  وا  دیهدب و 
لیم ار  نآ  همه  اتشان  حبص  هدرک و  سیخ  بآ  یمک  رد  ار  اراخب  يولآ  ددع  کشخ و 10  ریجنا  ددع  بش 5  ره  جازم  تنیل  داجیا  تهج 
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. دییامن
بآ هنوپ ، بآ  دوش . هدروخ  نآ  بآ  اب  هدیـشوج و  بآ  رد  هک  یکطـصم  اب  نیچراد  یکطـصم ، اب  رتسدیب  دنج  هدـیئاس ، سانور  ندروخ 

. تسا دیفم  درس  بآ  ندروخ  زپ ، بآ  دیوش  شرت ، رانا 
زا ولاز  اب  يریگنوخ  تماجح و  هب  مادـقا  دـینک و  هدافتـسا  روآ  هسطع  هیفنا  زا  تسا ، هارمه  رـس  ینیگنـس  یگتفرگ و  اب  هکـسکس  هچنانچ 

: دینک فرصم  باصعا  تیوقت  يوراد  دیئامن  اهشوگ  تشپ 
- جیوافـسب شاخـشخ - مخت  هنزگ - هیوبجنرداب - سودوخوطـسا - شوجنزرم - جـنران - راهب  نیتنـسفا - بیطلا - لبنـس  نابزواگ - لگ  - 

. ینامع يومیل 
بآ ناویل   1 رد 5 / ار  نآ  زا  يروخاذـغ  قشاـق  کـی  اذـغ  ره  زا  دـعب  بـش  رهظ و  حبــص و  راـب  يزور 3  هدرک  بوـکمین  ار  اــهوراد  - 

. دینک لیم  هدرک  نیریش  دینک  فاص  دنامب  ناویل  ات 1  دیناشوجب 
. دینک لیم  ناکتسا  کی  ات  فصن  اذغ  ره  زا  لبق  هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  قوف  ياهوراد  قرع  دیناوتیم  کشخ  ياهوراد  ياج  هب 

. دریگیم مارآ  هکسکس  دیراذگب  رامیب  مکش  يور  ای  رامیب و  فتک  ود  نایم  شکداب  رگا 
. تسا رثؤم  زین  فتک  ود  نایم  هدننککیرحت  هدننکخرس و  داوم 

. دهدیم شهاک  ار  هکسکس  بوخ  باوخ  اهروآباوخ و 

غورآ

ره طلخ و  هبلغ  داب ، مخز و  مرو ، زا  هچنانچ  دوش  یسررب  ندز  غورآ  تلع 
84 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دش روکذم  لبق  تاحفص  رد  نآ  نامرد  هک  تخادرپ  تلع  عفر  هب  دیاب  دشاب  هچ 
نیا درک  جراخ  ولگ  هار  زا  ار  نآ  زیگناربغورآ  يوراد  اب  هک  تسین  ياهراچ  درادـن ، ندـمآ  نییاـپ  هب  یلیاـمت  هدـنام و  هدـعم  رد  داـب  رگا 

، سفرک مخت  لیفجنز ، یکطـصم ، کخیم ، ناینز ، نشیوآ ، عانعن ، هنوپ ، هایـس ، هریز  هنایزار ، ردـنک  ای  بادـس  هزرم ، زا  دـنترابع  اـهوراد 
جراـیا و ياهلهـسم  ددرگ و  عـفر  ییاسانـش و  داـب  ندـماین  نییاـپ  تـلع  دـیاب  تروـص  ره  رد  نآ ، لاـثما  نیتنـسفا و  هدـناشوج  نویـسنا ،

. دوشیم نییعت  زیگناربغورآ  هدام  عون  ساسارب  اهلهسم  نیا  عون  هک  دوش  هتفرگ  رظن  رد  رگید  بسانم  ياهلهسم 
هدـعم هناهد  هب  ار  نآ  لاحط  هک  دـشاب  ییادوس  هدام  زا  دـیاش  دـشاب  هدـعم  درـس  جازم  ءوس  ینعی  هدـعم  يدرـس  زا  دـناوتیم  شرت  غورآ 

. دوش ندرک  شرت  ثعاب  هدعم  دبک و  دح  زا  شیب  ترارح  دیاش  تسا و  هدرک  ریزارس 
. دش دهاوخ  مه  مخز  هدعم و  مرو  ثعاب  دنراد و  شقن  نآ  رد  يذوم  ياهبورکیم  دوجو  هک  تسا  هدعم  تنوفع  رب  لیلد  وب  دب  غورآ 

. دشاب رشع  ینثا  هدعم و  رد  اذغ  ندش  نفعتم  ندرک و  ریگ  نامه  ای  لدور  رثا  رد  وبدب  غورآ  دیاش 
هاگ یناوتان  نیا  تسا و  هدعم  یناوتان  رب  لیلد  دبای  همادا  اذغ  زا  دعب  یتدم  دیایب و  نآ  زا  اذغ  يوب  اهنت  دـشاب و  دـب  يوب  نودـب  هک  غورآ 

. دیامنیم زورب  تقوم  روطب  هاگ  دنکیم و  ادیپ  همادا 
هب تسا  نکمم  دوش  هدـعم  یناوتان  ثعاب  هک  يراک  ره  دوش  غورآ  هدـعم و  رد  یناوتان  داجیا  ثعاب  دـناوتیم  زین  دـح  زا  شیب  یباوخیب 

. دماجنایب ندز  غورآ 
85 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 
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ذخآم عبانم و 

یطخ  ياههتشون  تسد 
دمحم نب  فسوی  فیلأت  یفسوی  بط 

یناسارخ  یلیقع  نیسح  دمحم  دیس  فیلأت  نیدابارق 
یناجرج  لیعامسا  فیلأت  یهاشمزراوخ  هریخذ 

نمؤم  دمحم  فیلأت  نمؤم  میکح  هفحت 
نایمیهاربا  میکح  رقاب و  دیس  میکح  داتسا  ياههخسن 

لضاف  رتکد  موحرم  فیلأت  اضرلا  بط 
یناسارخ  نیسح  دمحم  دیس  فیلأت  هیودالا  نزخم 

ینارتشا  دیواج  رتکد  فیلأت  ناریا  رد  یکشزپ  عماج  باتک 
یعناص  ردفص  رتکد  موحرم  فیلأت  افش  هخسن 

87 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

نآ ياهیرامیب  دبک و  مود  شخب 

هراشا

88 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

؟ تسیچ دبک  راتفگشیپ 

داوم نوخ و  عیزوت  شیالاپ و  يزاسنوخ و  دبک  دراد . رارق  هدعم  رب  طلـسم  تسار و  ياههدـند  ریز  هک  تسا  یمادـنا  هایـس ، رگج  ای  دـبک 
هب دـبک  راک  تفارظ  تسا . نداد  خر  لاح  رد  هراومه  یئایمیـش  بیکرت  اهدـص  تقلخ  میظع  هناـخراک  نیا  رد  دراد . هدـهع  هب  ار  ییاذـغ 
هک ییاهـشنکاو  شنک و  دبک و  لامعا  دنک . يربارب  نآ  اب  دناوتیمن  یگدـیچیپ  ظاحل  زا  زورما  ياههنایار  نیرتهتفرـشیپ  هک  تسا  يدـح 

. ملعا هللا  تسا و  حور  رکف و  بحاص  بیجع  مادنا  نیا  ییوگ  هک  دنکیم  داجیا  نهذ  رد  ار  ینامگ  دهدیم  ماجنا 
ياهمادنا دهدیم . ماجنا  یصاخ  تامادقا  شیوخ  بحاص  تایح  ظفح  يارب  دبک  دنریگ ، جوا  ندب  رد  اهیرامیب  اهیگدولآ و  هک  یماگنه 

هکیتروصرد ندب  شیالاپ  يارب  دوش . دراو  رتمک  یتامدص  زغم  هیر و  بلق و  دننام  یلـصا  ياهمادنا  هب  ات  دنیزگیم  رب  ار  يرتشزرا  مک 
ار یهار  ریساوب  يرامیب  داجیا  اب  ای  دیامنیم ، هیفـصت  رومأم  ار  نآ  ذفانم  تسوپ و  الثم  دنوشن  دئاز  داوم  همه  عفد  هب  رداق  یعفد  ياهمادنا 

یتمالـس ظفح  يارب  دبک  يراکادف  دـیامنیم . كروک  ای  لمد  هب  لیدـبت  ار  هدولآ  داوم  ای  دـنکیم و  زاب  نوخ  ياهیگدولآ  جورخ  يارب 
يرورپمکش و اب  اهناسنا  هک  تسا  یهجوتیب  ملظ و  تیاهن  نیا  دوشیم و  يرامیب  راچد  هتسخ و  زین  دوخ  ات  دباییم  همادا  ردقنآ  ناسنا 

. دنزاسیم ناوتان  ار  ندب  نورد  میکح  بیبط  نیا  دننکیم و  يرامیب  راچد  ار  شیوخ  دبک  ینارچروس 
هدزاود لوپمآ  دراو  كودـلوک  يارجم  يرگید  گنوسریو و  يارجم  یکی  ارجم  ود  زا  مهم  حـشرت  عون  ود  یلک  روطب  تسا  ملـسم  هچنآ 

نیا  دوشیم .
89 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. ددرگیم جراخ  سارکناپ  ای  هدعملازول  زا  هک  تسا  يرگید  تاعیام  ارفص و  زا  ترابع  تاحشرت 
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اهیبرچ ارفص  يرایمه  اب  زاپیل  تسا . زاتلام  زالیمآ و  زاپیل و  ياهزاتـساید  لماش  تسا  هدعم  ریز  رد  یمهم  هّدغ  هک  هدعملازول  تاحـشرت 
مانب يرگید  هدام  دنکیم . دـیلوت  زکولگ  دـنق  دراذـگیم  رثا  زوتلام  مان  هب  ياهدام  يور  مه  زاتلام  ار و  هتـساشن  زالیمآ  دـنکیم و  لح  ار 
هدور دیامنیم . لیدبت  نیتپپ  زوموبلآ و  هب  ار  اهنآ  دنکیم و  رثا  اهدیئتورپ  يور  ییایلق  طیحم  رد  هک  دوشیم  حشرت  هدعملازول  زا  نیـسیپ 

زانیکورتنآ مانب  ياهدام  نیـسپرا و  مانب  ياهدام  زاپیل  زاتکال و  نترونا و  مانب  ییاهزاتـساید  اب  هارمه  قوف  ياهزاتـساید  رب  هوـالع  کـچوک 
هب ار  زوتلام  وزاتلام و  لیدبت و  زورتسکد  زوتلام و  هب  ار  هتـساشن  زالیمآ  دوشیم . هدـعملازول  نیـسپپ  ندـش  رتلاعف  ثعاب  هژیو  هب  هک  دراد 

يراکمه اـب  زاـپیل  رگید  فرط  زا  دزاـسیم  لدـبم  زلول  زکولگ و  هب  ار  نآ  هدرک  رثا  زاراـکاس  يور  نترونا  لیدـبت و  زکولگ  لوکلوم  ود 
هب ار  اهنآ  هدرک و  رثا  نیتپپ  زوموبلآ و  يور  هدور  نیسپرا  دهدیم . رییغت  نوباص  هب  ار  هنویسلومآ  ياهیبرچ  ارفص  تاحشرت  اب  گنتاگنت 

. دیامنیم لدب  هنیمآ  ياهدیسا  مانب  بذج  لباق  داوم 
يور هک  دنکیم  حشرت  زانژوکیلگ  مانب  يرگید  زاتـساید  ای  میزنآ  ارفـص ، رب  هوالع  دبک  تسا . دنق  نتخاس  يدـبک  مهم  ياهراک  زا  یکی 

. دنکیم لیدبت  بذج  لباق  دنق  هب  ار  نآ  هدومن و  رثا  نژوکیلگ 
حـشرت اب  دیفـس  ياهلوبلگ  کمک  اب  نوخ  توترف  زمرق و  ياهلوبلگ  هک  تسا  نیا  دـنکیم ، ار  راک  نیمه  مه  لاحط  هک  دـبک  رگید  راـک 

نـیبوریلیب و ماـنب  رگید  هداـم  ود  نآ  هـیزجت  زا  هریخذ و  دـبک  رد  نیبوـلگومه  هـیزجت  زا  هدـنامیقاب  نـهآ  هدــش و  یــشالتم  نیزیلوـمه 
تلاخد يزاـسنیماتیو  اـهیبرچ و  بیرخت  هیهت و  نیتاـپه و  نژونیربیف و  کـیروا و  دیـسا  نتخاـس  رد  دـبک  دوشیم . هتخاـس  نیدرویلیب 

. دراد
ندب رد  اذغ  دوش  عفد  دئاز  داوم  تروصب  ات  دنکیم  دیلوت  كاینومآ  هک  تسا  هنیمآ  ياهدیـسا  هیزجت  دـنیآرف  دـبک  هلیـسوب  هروا  نتخاس 

قیرط  ود  زا  ناسنا 
90 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دوشیم نوخ  دراو 
دنوریم و دبک  هب  هدش و  باب  گرهایـس  دراو  کچوک  هدور  هدعم و  زا  هدش  بذـج  ياههریـش  فنل . هار  زا  يرگید  دـبک و  هار  زا  یکی 
اب بلق  ات  دزیریم  بلق  هب  اجنآ  زا  هداتـسرف و  نیریز  گرهایـس  گرزب  هب  يدـبک  قوف  گرهایـس  قیرط  زا  ار  بذـج  لـباق  داوم  زین  دـبک 

. دناسرب اهمادنا  ریاس  هب  ار  يزغم  داوم  دوخ  شپت 
يدبک لامعا  حور  هب  رتمک  ات  هدش  ثعاب  یبرغ  بط  یگدز  ملع  ربکت و  دهدیم  ناشن  ار  دبک  ياهیتفگـش  زا  ياهشوگ  اهنت  قوف  دراوم 

ندب رد  هک  دنتسه  ياهدنز  تادوجوم  ندب ، ياهلولس  یتح  اهمادنا و  همه  ددرگ  مولعم  هک  دسرب  يزور  دیاش  دوش . هجوت  اهمادنا  ریاس  و 
یلمع روطب  دوخ  یگدـنز  اب  دـننکیم و  تسیز  دـنمفده  دـنراد و  ییاـهوزرآ  لاـمآ و  یگدـنز و  دوخ  يارب  مادـک  ره  هدـش و  عمج  اـم 

. ربکا هللا  دوبعم . نآ  هاگن  زا  ياهزمغ  بجع  شقن  همه  نیا  تساهیتفگش و  نیا  همه  قلاخ  هک  دنیوگیم  حیبست  ار  يدوجو 
. دبک تیعضو  هدنهدناشن  ینیلاب  مئالع 

؟ سکعرب ای  تسا  باداش  ملاس و  دبک  هک  مینادب  هنوگچ 
: دنیامن مادقا  نآ  صیخشت  يارب  دننک و  کش  دبک  راک  هوحن  هب  دنناوتیم  هک  تسه  یتامالع  يداع  مدرم  يارب  یلک  روطب 

داجیا راسخر  رد  هک  تارییغت  ریاس  هدرک و  فپ  گنر و  هدـیرپ  ای  دوشیم  درز  الثم  دـیارگیم  یگنردـب  ای  یگریت  هب  تروص  گـنر  ( 1
. دشاب دبک  تامادقا  دروآ  هر  تسا  نکمم  دوشیم و 

. دنکیم ینیگنس  يزیچ  تسار  ياههدند  ریز  دبک  تمسق  رد  هکنیا  ساسحا  ( 2
. دوش ساسحا  یتفس  ای  مرو  تسد  سمل  اب  ( 3

. دوش ضراع  تسوبی  هاگ  لاهسا و  هاگ  ای  دشاب و  ینالوط  لاهسا  ای  تسوبی و  رگا  ( 4
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ای دشاب و  دبک  زا  تسا  نکمم  نآ  لاثما  امرگ و  زا  دـعب  يامرـس  ساسحا  یناهگان ، ندرک  قرع  ندـش ، غاد  دـیدش و  يامرگ  ساسحا  ( 5
رد رگید  ياهمادنا 

91 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دنشاب هتشاد  تلاخد  نآ 

. دیآیم دوجوب  ناهد  رد  هک  ررکم  ياهمخز  اهتفآ و  ( 6
. ریهک امزگا و  دننام  یتسوپ ، ناوارف  ياهشوج  اهیتحاران و  اهمخز و  ( 7

. دشاب دبک  زا  دناوتیم  نآ  ندش  سحیب  اپ و  يدرس  ای  نآ و  ندش  غاد  اپ و  فک  شزوس  ( 8
یگمه ناتـسوپهایس  ورهزبس و  دارفا  هک  دـیآ  شیپ  لاؤس  نیا  دـیاش  تسا . دـبک  تمالـس  رب  لیلد  دوب  دیفـس  خرـس و  تروص  گنر  رگا 
تـسوپ یتاذ  گنر  تبـسن  هب  تسوپ  گنر  ندوب  زاب  راسخر  ندوب  خرـس  دیفـس و  زا  روظنم  هک  دـینک  هجوت  دنتـسه . ملاسان  دـبک  ياراد 
تـسوپ ندوب  نشور  ندوب و  زاب  ظاحل  زا  رامیب  دـبک  ياراد  تسوپهایـس  کی  هب  تبـسن  ملاس  دـبک  ياراد  تسوپهایـس  کـی  ینعی  تسا ،
یگتفرگ یگهریت و  تسا ، درس  جازم  ءوس  رب  لیلد  یبرس  ای  یسوت  ای  یلین  گنر  مرگ و  جازم  ءوس  رب  لیلد  راسخر  يدرز  دنتسه . زیامتم 

یقاچ و شداب . ناقری  رب  لیلد  دـناوتیم  زین  يداع  دـح  زا  شیب  يدرز  دـشابیم ، ناقری  يرامیب  اـی  کـشخ و  درـس و  جازم  ءوس  رب  لـیلد 
دبک رت  درـس و  جازم  رب  لیلد  تسا  تروص  رد  دایز  هیپ  اب  هارمه  یقاچ  رگا  تسا . دبک  رت  مرگ و  جازم  رب  لیلد  تروص  تشوگ  ینوخرپ 

. دهدیم ناشن  ار  دبک  کشخ  جازم  تروص  يرغال  تسا .
هب هکنیا  هن  دـیمهف  دـیاب  ندرک  تماـجح  ماـگنه  ار  تلاـح  نیا  تسا ، دـبک  تمالـس  رب  لـیلد  دوب  ملاـس  زیمت و  نوـخ  ياراد  یـسک  رگا 

يانعم هب  هک  دنـشاب  هتـشاد  بت  هکنآ  نودـب  ندـب  ندوب  غاد  دـینک . افتکا  نآ  لاثما  هروا و  دـنق و  یبرچ و  يریگهزادـنا  نوخ و  شیامزآ 
هریت ارفـص و  تمالع  درز  گنر  دوشیم . نشور  دـبک  تالاح  زین  نابز  هنیاعم  رد  تسا . دـبک  داـیز  یمرگ  رب  لـیلد  دـشاب  يراـمیب  یعون 

نآ یگدیرپ  مرگ و  جازم  تمالع  دنشاب  مروتم  نوخرپ و  رگا  اهبل  تسا . مغلب  نابز  يدیفس  نوخ و  تمالع  نآ  يزمرق  ادوس و  تمالع 
. دننکیم تیاکح  دبک  لاوحا  زا  زین  درس  مرگ و  ياذغ  يراگزاس  دوش . روآدای  ار  دبک  يدرس  یعون  تسا  نکمم 

. دزاس نومنهر  دبک  تالاح  هب  ار  ام  دناوتیم  رگید  تمالع  اههد  قوف و  تامالع 
93 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

دبک یعیبط  ياهجازم  لوا : لصف 

هراشا

94 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

دبک یعیبط  ياهجازم 

هراشا

مه اـب  ظاـحل  نیا  زا  صاخـشا  دـبک  تسا . یـصاخ  جازم  ياراد  کـیتنژ ) زورما  حالطـصاب  اـب   ) یتاذ روطب  یـصخش  ره  دـبک  یلک  روطب 
، تسا يرورض  دبک  تشادهب  ندب و  رد  لداعت  داجیا  يارب  نآ  تخانش  اما  دنوشیمن  بوسحم  يرامیب  اهجازم  عون  نیا  دنتـسه . توافتم 

فرــصم زا  دروآیم و  يور  جازم  کـنخ  ياـهیکاروخ  هـب  دـبک  تشادـهب  يارب  تـسا  مرگ  شدـبک  جازم  دــنادیم  هـک  یــسک  ـالثم 
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. دنکیم بانتجا  رودقملا  یتح  مرگ  ياوه  تاجینیریش و 
: زا دنترابع  دبک  یعیبط  ياهجازم  عاونا 

دبک یعیبط  مرگ  جازم 
دبک یعیبط  درس  جازم 

دبک یعیبط  رت  جازم 
دبک یعیبط  کشخ  جازم 

دبک یعیبط  کشخ  مرگ و  جازم 
دبک یعیبط  رت  مرگ و  جازم 

دبک یعیبط  کشخ  درس و  جازم 
دبک یعیبط  رت  درس و  جازم 

: مینکیم لقن  نوناق  باتک  زا  ار  یعیبط  مرگ و  ياهجازم  تامالع 

دبک یعیبط  مرگ  جازم  تمالع 

دایز ياهتـشا  مکـش ، کیدزن  ياههدند  رـس  لباقم  یجراخ  هیور  رب  دایز  يوم  ندب ، یمرگ  نوخ ، یمرگ  اهدیرو ، یگتـسجرب  يداشگ و 
. یندیشون كاروخ و 
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دبک یعیبط  درس  جازم  تمالع 

، ندوب دایز  مغریلع  كاروخ  ياهتشا  مکش ، کیدزن  ياههدند  رس  رد  وم  شیور  مدع  اهدیرو ، اهگر و  یگتـسجرب  مدع  ندب ، يدرس 
. تسا رتشیب  يدبک  جازم  عون  نیا  رد  ینوفع  ياهیرامیب  بت و  دشابیم ، دبک  یعیبط  مرگ  جازم  زا  رتمک 

دبک یعیبط  کشخ  جازم  تمالع 

. ندب يوم  ندوب  يرفرف  یتفلک و  ندب ، مامت  رد  یکشخ  اهدیرو و  یتفس  هیامرپ ، ظیلغ و  نوخ  نوخ ، یمک 

دبک یعیبط  رت  جازم  تمالع 

. دنتسه یعیبط  رت  جازم  یعیبط  کشخ  جازم  تامالع  سکع 

دبک یعیبط  کشخ  مرگ و  جازم  تمالع 
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یتفس یمرگ و  اهنآ ، یتفس  اهدیرو و  یگداشگ  يرپ و  مکـش ، کیدزن  ياههدند  يالاب  رب  گنر  هایـس  دایز و  يوم  ندیئور  ظیلغ ، نوخ 
. دوشیم حشرت  دبک  زا  دایز  يادوس  ارفص و  یناوج  نارود  رخاوا  رد  ندب 

دبک یعیبط  رت  مرگ و  جازم  تمالع 

خرس نوخ  گنر  تسا ، مرن  الماک  یتفس و  زا  رودب  هدوب و  دایز  اهدیرو  یگداشگ  هدیدنـسپ ، ابیز و  ماوق  ياراد  نوخ  دایز ، رایـسب  نوخ 
ياراد هدوب و  رتمک  کشخ  مرگ و  جازم  زا  یلو  دـیوریم  مکـش  ياههدـند  يـالاب  رب  داـیز  يوم  درادـن  یگنردرز  هب  شیارگ  صلاـخ و 

. مرن ندب  دشابیم ، شچیپ 

ندب یعیبط  کشخ  درس و  جازم  تمالع 

یتفس  ندوب و  ادیپان  اهگر و  یگنت  ندب ، نوخ و  يامرگ  یمک  نوخ ، یمک 
96 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. ندب رسارس  یکشخ  مکش ، کیدزن  ياههدند  رس  يالاب  رد  مک  رایسب  يوم  شیور  اهگر ،

ندب یعیبط  رت  درس و  جازم  تمالع 

. تسا دبک  یعیبط  کشخ  درس و  ياهجازم  تمالع  سکع 
یعیبط و تلاح  زا  دـبک  هاگره  دنتـسه . اهجازم  نیا  زا  یکی  بحاص  هرخالاب  دارفا  همه  هدوب و  یعیبط  دـبک  تالاح  ياهتوافت  اـجنیا  اـت 

. دوشیم راکشآ  يرامیب  ياهدمایپ  راثآ و  دش  جراخ  دوخ  یجازم  لداعتم 
97 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

دبک ياهیرامیب  اهجازم و  ءوس  مود : لصف 

هراشا

98 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

دبک ياهيرامیب 

هراشا

رد یعیبط  ریغ  ياهتلاح  نیا  مینک . نآ  نامرد  هب  مادقا  سپس  میـسانشب  ار  دبک  یعیبط  ریغ  ياهتلاح  دیاب  ادتبا  دبک  ياهیرامیب  نامرد  يارب 
دبک هک  تسا  ینعم  نیا  هب  دـبک  مرگ  جازم  ءوس  میئوگیم  هک  یماگنه  لاثم  ناونعب  دـنوشیم . نایب  جازم  ءوس  ترابع  اـب  بط  حالطـصا 

هب دوخ  هکنآ  رب  هوـالع  دـبک  یعیبط  ریغ  ياـهتلاح  نیا  تسا . یعیبط  هزادـنا  زا  شیب  دـبک  ترارح  اـی  هدـش  یعیبط  ریغ  مرگ  جازم  راـچد 
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هب دوخ  هکنآ  رب  هوـالع  دـبک  یعیبط  ریغ  ياـهتلاح  نیا  تسا . یعیبط  هزادـنا  زا  شیب  دـبک  ترارح  اـی  هدـش  یعیبط  ریغ  مرگ  جازم  راـچد 
ضحم هب  نیاربانب  دنـشاب . ندـب  ياهمادـنا  ریاس  رد  یمئالع  زین  اـهیرامیب و  زورب  ببـس  دـنناوتیم  دـنوشیم ، حرطم  يراـمیب  کـی  ناونع 

رد سپ  دوشیم  اهیرامیب  نیا  زا  يریگـشیپ  ثعاب  لداعت  تشگزاب  يارب  مادقا  تشذگ  نآ  حیـضوت  هک  یعیبط  ياهتلاح  زا  دـبک  جورخ 
: میزادرپب نآ  نامرد  هب  سپس  میسانشب و  ار  دبک  ياهجازم  ءوس  ای  یعیبط  ریغ  ياهتلاح  نیا  ینیلاب  ياههناشن  ادتبا 

دبک مرگ  جازم  ءوس 

، امرگ هب  صخـش  ندش  ساسح  بت و  زورب  هاگ  ضبن و  نتفرگ  تعرـس  راردا و  ندش  درز  ندب و  ندش  غاد  یگنـشت و  اهتـشا ، ندش  مک 
نابز ندش  ربز 

دبک درس  جازم  ءوس 

دایز یگنـسرگ  ساسحا  هدـعم  ظیلغ ، گـنر و  دیفـس  لوب  بآ و  هب  لـیم  یمک  داـیز و  مغلب  نوخ ، یمک  ناـبز و  اـهبل و  ندـش  دـیفس 
هزم هاگ  تو  دوشیم  روآ  يور  یهاگ  هک  بت  دنزیم ، يدیپس  هب  شگنر  رامیب  عوفدم  دوشیم . ییاهتـشایب  راچد  تیاهن  رد  دـنکیم و 

. دوشیم شرت  ناهد 
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دبک کشخ  جازم  ءوس 

. نابز گنر  ندش  هایس  هاگ  ضبن و  یتخس  یگنشت و  نابز و  ناهد و  یکشخ 

دبک رت  جازم  ءوس 

رجنم یگنر  زبـس  هب  تیاـهن  رد  هک  تروص  گـنر  يدیفـس  ناـبز ، ناـهد و  ندوب  بوطرم  مک ، یگنـشت  مشچ ، هراـسخر و  یگتخیگنارب 
باوخ زا  هک  اهحبـص  دشاب ، یلاخ  مکـش  هک  تسا  یماگنه  دبک  ياهیرامیب  نامرد  ياهوراد  فرـصم  يارب  تاقوا  نیرتهب  دـش . دـهاوخ 

لاحط و هیلک و  هدعم و  الثم  تفرگ . رظن  رد  دـیاب  زین  ار  رگید  ياهمادـنا  دـبک  ياهيرامیب  نامرد  رد  اهاذـغ . نیب  تاعاس  میزیخیمرب و 
. دنشاب هتشاد  شقن  دبک  ياهیرامیب  رد  تسا  نکمم  هک  ییاهمادنا  رگید  محر و  بلق و 

اهجازم ءوس  نامرد 

ياهوراد اب  مرگ  جازم  ءوس  دومن . زیوجت  اهنآ  دـض  رب  ار  اهوراد  تفرگ و  رظن  رد  ار  تامالع  تـالاح و  دـیاب  اـهجازم  ءوس  ناـمرد  يارب 
تسا و لرتنک  لباق  یناسآ  هب  شخب  تبوطر  ياهوراد  اب  کشخ  جازم  ءوس  شخب و  یمرگ  ياهوراد  اب  درـس  جازم  ءوس  شخب و  يدرس 
زا یلومعم  روطب  مدرم  دش  دبک  دیدش  یمرگ  راچد  یصخش  یتقو  الثم  تسا . هدافتسا  لباق  مدرم  مومع  يارب  هداس و  رایـسب  اهزیوجت  نیا 

مظنم و همانرب  اب  دـیاب  دـشاب  رتيدـج  لکـشم  رگا  اما  دـننکیم . هدافتـسا  نآ  لاثما  ولآ و  وله و  رپ  کـشرز و  شخب و  يدرـس  ياـههویم 
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زیهرپ طیرفت  طارفا و  زا  هدرک و  تیاـعر  ار  يور  هناـیم  تلاـح  دـیاب  یناـمرد  ره  رد  لاـح  ره  رد  تخادرپ . نآ  ناـمرد  هب  رتشیب  یهاـگآ 
. دومن

دبک مرگ  جازم  ءوس  نامرد 

هراشا

. تسا دیفم  رایسب  مه  اب  طولخم  سفرک  يدنه و  رمت  کشرز و  ای  يدنه  رمت  کشرز و  هکرس و  اب  ینساک  زینشگ و  اب  ینساک  فرصم 
100 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. تسا دیفم  ییاهنت  هب  نیبجنکس  فرصم  نیبجنکس و  اب  بسانم  ياهوراد  بیکرت 
، وج بآ  هزرفسا ، بآ  هفرخ ، بآ  بیس ، بآ  يواگ ، تسام  شرت ، غود  رایخ ، بآ  زینـشگ ، بآ  سفرک ، بآ  ودک ، بآ  هناودنه ، بآ 

نادنچ تسا و  يدبک  ياهدادسنا  هدـننکزاب  هک  قدـنف  هروغ ، ای  رانا  ای  يدـنه  رمت  ای  اراخب  يولآ  اب  زینـشگ  پوس  هتخپ و  ردـنغچ  وهاک ،
. دومن میالم  شخب  يدرس  کی  اب  هارمه  ناوتیم  ار  نآ  یمرگ  تسین و  شخب  یمرگ 

رد هک  زیر  ياهیهام  دیفس و  ای  روپک  یهام  تشوگ  زا  تسا . دیفم  نیریش  ومیل  صوصخب  تابکرم  رانا ، نیریش ، شرت و  روگنا  هناودنه ،
یگتـسب جـلاعم  کشزپ  صیخـشت  هب  قوف  دراوم  فرـصم  نازیم  هوحن و  . ) درک هدافتـسا  ناوتیم  زین  دوش  هتخپ  سپـس  هدـناباوخ و  هکرس 

( دراد
: دینک هدافتسا  زین  ریز  ياههخسن  زا  قوف  ياههیصوت  رب  هوالع 

سیخ بآ  یمک  رد  ار  نآ  زا  يروخاذـغ  قشاـق  بش 2  ره  دـیبوکب . هدرک و  طولخم  يواـسم  نزو  هب  ار  کـشرز  باـنع و  يرادـقم  ( 1
. دینک لیم  اتشان  حبص  ار  نآ  بآ  دییامن و  یشک  هراصع  هداد و  شلام  بآ  نامه  رد  سپس  درادهگن ، حبص  ات  هدرک و 

ماع  لهسم  ( 2
مرگ  مادک 25  ره  نیبجنرت - ناتک - مخت  نیتنسفا - یمتخ - لگ  مرگ - مادک 50  ره  خرس - لگ  انس  - 

کی ات  دیناشوجب  بآ  ناویل  مین  کی و  رد  ار  وراد  زا  يروخاذغ  قشاق  کی  راب  ره  اهرهظ  زا  دعب  دـینک . بوکمین  طولخم و  ار  اهوراد  - 
. دنامب ناویل 

. دوش رارقرب  یمیالم  لاهسا  ات  دینک  میظنت  يروط  ار  نآ  رادقم  دییامن و  لیم  نیریش ، هدرک و  فاص 

: رگید هخسن 

سولف زغم  لاقثم  کی  سپـس  دییامن  فاص  دـینک و  لح  شوج  بآ  ناویل   1 رد 5 / ار  نیبجنرت  يروخاذغ  قشاق  هس  اتـشان  حبـص  زور  ره 
اب زین  هدش  ردوپ 

101 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دیهدب رامیب  هب  دینک و  طولخم  نآ 

: رگید هخسن 

. دینک لیم  جیردت  هب  هدرک و  طولخم  مرگ  بآ  یمک  نوتیز و  نغور  يروخاذغ  قشاق  کی  اب  ار  هکرس  ناکتسا  کی  زور  ره 
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: رگید هخسن 

دنک و فرطرب  اراخب  يولآ  هدناسیخ  ای  وج و  باعل  ای  هتخپ  وج  اب  ار  نآ  يروآ  تیـضوبق  دروخب و  یبآ  کشرز  بآ  ای  رانا  بآ  زور  ره 
. دروخب نیبجنکس  اب  وهاک  ای 

: رگید هخسن 

اهاذغ دینک و  لیم  ناجنف  دنچ  ات  کی  زور  ره  هدرک  یشک  هراصع  هدناشوج و  ار  هفرخ  مخت  رایخ و  مخت  ینـساک و  مخت  زینـشگ و  مخت 
. دییامن شخب  يدرس  ياهیزبس  زینشگ و  پوس  وج و  پوس  هب  رصحنم  ار 

دایز اهشخب  يدرـس  ندروخ  رد  دـیابن  لاح  ره  رد  دـییوشب  تعاس  مین  زا  سپ  دـیناشوپب و  یمتخ  لگ  ردـس و  اب  ار  ندـب  مامت  مامح  رد 
ای تماجح  شور  هب  يریگنوخ  دیزاس . فرطرب  ار  دبک  مرگ  جازم  ءوس  جیردت  هب  میالم  هویـش  رتشیب و  نامز  اب  دینک  یعـس  دینک ، طارفا 

. دشاب اهوراد  ریاس  رانک  رد  رثؤم  یکمک  دناوتیم  دصف  ولاز و 

: رگید هخسن 

يزور هدرک و  بوکمین  هتفرگ و  يواسم  ار  اهوراد  ینساک - مخت  وهاک - مخت  یبآ - کشرز  رایخ - مخت  نیتنسفا - خرس - لگ  انـس - - 
. دینک لیم  دـینک و  فاص  دـنامب ، ناویل  کی  ات  دـیناشوجب  بآ  ناویل   1 رد 5 / ار  نآ  زا  يروخاذـغ  قشاق  کی  راـب  ره  راـب  هس  یلا  کـی 

( دوش زیوجت  هینب و ...  نس ، یجازم ، تیعضو  هب  هجوت  اب  دیاب  نآ  فرصم  رادقم  تسا و  لهسم  قوف  يوراد  )
لیم  بانع  ای  يدنه و  رمت  اراخب و  يولآ  يرادقم  قوف  يوراد  اب  هارمه  رگا 

102 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. تسا هدننکنامرد  زین  ییاهنت  هب  زور  ره  بانع  هدرک  فاص  هدناشوج  ندروخ  تسا . رتهب  دوش 

دیاب یلکلا  ياههباشون  زین  رگید و  نیگنس  ياذغ  ره  هولق و  لد ، رگج ، سابلاک ، سیسوس و  غرممخت ، هدرک ، خرـس  ياهاذغ  فرـصم  زا 
. دومن رذح 

دبک درس  جازم  ءوس  نامرد 

هراشا

دوش فرـصم  هک  لکـش  ره  هب  نآ  لاثما  کخیم و  هنوپ و  عانعن و  لیفجنز - ناـجنلوخ - نوسینا - لـفلف - یکطـصم - نیچراد - هریز - - 
. تسا بوخ 

هک جازم  مرگ  ياههویم  دـنوریم . رامـش  هب  دـیفم  ياهاذـغ  زا  کبک  رتوبک و  ای  کـشجنگ  اـی  دنفـسوگ  تشوگ  اـب  ياهریز  ياـهپوس 
. دندیفم زین  دنسانشیم  ار  اهنآ  یگمه 

. دیروخب یلسع  دنق  لگ  اذغ  زا  دعب  دینک و  لیم  اذغ  ره  زا  لبق  تومسیب  یهایگ  ردوپ 

: یهایگ تومسیب  ردوپ  تابیکرت 

- مرگ عانعن 10  هنایزار - نوسینا - هایس - هریز  مرگ - نایب 60  نیریش  ردوپ  - 
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. دینک لوانت  بآ  یمک  اب  يروخابرم  قشاق  کی  اذغ  ره  زا  لبق  دییامن . هفاضا  دنق  هکاخ  یمک  رادقم  هدرک و  ردوپ  ار  اهوراد  - 

: یلسع دنق  لگ 

هراشا

یفاک رادقم  هب  بالگ  مرگ - لسع 750  مرگ -  400 کشخ )  ) خرس لگ  - 

: هیهت زرط 

. دوش قیقر  یمک  ات  دییامن  طولخم  لسع  اب  دییامن و  ردوپ  ار  خرس  لگ  - 
. دیآ ماوق  ات  دیناشوجب  میالم  هلعش  اب  سپس 

: یباتفآ دنق  لگ 

هراشا

یفاک  رادقم  هب  بالگ  ولیک - لسع 3  ولیک -  1 هزات 5 / خرس  لگ  - 
103 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

: هیهت زرط 

. دیهد رارق  باتفآ  ترواجم  رد  زور  تدم 40  هب  هدرک و  هفاضا  بالگ  يرادقم  دییامن . طولخم  لسع  اب  دـیبوکب و  ار  هزات  خرـس  لگ  - 
. دیرب راک  هب  اهوراد  رد  ای  ییاهنت  هب  سپس 

ریـش و فرـصم  زا  ضوع  رد  تسا . بوخ  هتـسپ  هایـس و  زیوم  فرـصم  تسا . رترثؤم  رتیوق و  یباتفآ  دـنق  لگ  هک  تسا  حیـضوت  هب  مزـال 
. دینک يرود  یندرک  خرس  یبرچ و  تاینبل و 

: رگید هخسن 

طولخم ریشکاخ  يروخاذغ  قشاق  اب 3  ار  نآ  ندرک  فاص  زا  سپ  دینک و  لح  شوج  بآ  ناویل   1 رد 5 / ار  نیبجنرت  يروخاذغ  قشاق   3
. دینک لیم  اتشان  اهحبص  هدرک و 

دبک کشخ  جازم  ءوس  نامرد 

وج پوس  دشاب و  هدش  خبط  زینشگ و ...  هفرخ ، گرب  ردنغچ ، گرب  جانفـسا ، دننام : بوطرم  ياهيزبس  اب  هک  شخب  تبوطر  ياهپوس 
. دوش فرصم  نآ  لاثما  رادباعل و  ياههناد  خرس و  لگ  یمتخ ، لگ  دوش . لوانت  نآ  لاثما  و 

تیاعر اهنآ  يدرـس  یمرگ و  هک  کمرگ  هناودـنه ، هزبرخ ، وله ، دـننام  دـنوش  لداعتم  مه  اـب  یمرگ  يدرـس و  رد  هک  بوطرم  ياـههویم 
. دوش
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دبک رت  جازم  ءوس  نامرد 

. دیشونب رتمک  تاعیام  دیروخن و  ریش  تاقتشم  ریش و  دیهد  رارق  راک  روتسد  رد  ار  شزرو  کیرحت و  هزور ، نتفرگ  هاگ  يروخمک و 
صیخشت اب  هک  دندیفم  رایـسب  نآ  لاثما  نشیوآ و  عانعن و  هنوپ و  قرع  هدناشوج  ریـشکاخ ، نوسینا ، لیفجنز ، دبرت ، نشیوآ ، عانعن ، هنوپ ،

. دنوریم راک  هب  کشزپ 
104 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

دبک کشخ  مرگ و  جازم  ءوس  نامرد 

. دریگ راکب  مه  اب  ار  کشخ  جازم  ءوس  نامرد  مرگ و  جازم  ءوس  نامرد 

دبک رت  مرگ و  جازم  ءوس  نامرد 

لهـسم دننام  دننکیم  عمج  ار  تبوطر  دنراد و  یگدنریگ  تیـصاخ  هک  ییاهلهـسم  دـیروخب . مه  اب  ار  درز  ربص  يزیرجات ، سولف ، زغم 
. دوش لیم  ینساک  هدناشوج  ای  ینساک  بآ  اب  هک  جرایا 

. تسا بوخ  دوش  فرصم  مه  اب  جازم  کشخ  ياهوراد  اب  شخب  يدرس  ياهوراد 

جازم ءوس  نامرد 

لیم نآ  لاثما  زوم و  هزبرخ ، دـننام  رت  مرگ و  ياههویم  دـینک . لیم  رت  مرگ و  ياهوراد  همودـق و  ریـشکاخ ، اب  نیبجنرت  نیبجنرت ، نارفعز ،
. دینک

دبک رت  درس و  جازم  ءوس  نامرد 

دبک رب  هدنرب  لیلحت  هدننک و  کشخ  ياهدامض  دشاب . یگدنریگ  تفاطل و  ياراد  کشخ و  مرگ و  هک  دینک  فرصم  ییاهوراد  اهاذغ و 
. دنتسه دیفم 

105 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

دبک ياهدنبهار  اهدادسنا و  موس : لصف 

هراشا

106 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

دبک ياهدنبهار  اهدادسنا و 
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ار يدبک  صخـشم  ياهریـسم  دیاب  هک  يداوم  دنوشیم . داجیا  يدبک  يراجم  رد  نادنب  هار  سپـس  جازم و  ءوس  زا  ادـتبا  اهيرامیب  رتشیب 
هدرک ریگ  هار  رد  یعفد ، ياهمادنا  يوسب  یـشخب  دنورب و  اهلولـس  هیذغت  يارب  ندب  ياهمادنا  هب  یـشخب  هدـش ، میـسقت  سپـس  دـنیامیپب و 

يدـبک زوریـس  ناطرـس و  نوچمه  يراوگان  ياهدـمایپ  ثعاب  عقوم  هب  یگدیـسر  مدـع  دوشیم و  عورـش  اـهیرامیب  هدـش و  نفعتم  سپس 
. دوشیم

حالطصاب تایفـشک  نیمه  اما  هدرک ، ییاسانـش  يدبک  ياهیرامیب  داجیا  رد  ار  یـسوریو  یبورکیم و  رـصانع  زورما  ملع  هک  تسا  تسرد 
. تسا هدش  اهیرامیب  لیکشت  یگنوگچ  هب  تبسن  یبرغ  بط  فارحنا  ثعاب  زیمآراختفا 

رتسب هک  دننک  دشر  ذوفن و  اهمادنا  ریاس  دبک و  رد  دـنناوتیم  ینامز  اهنت  ندـب  زا  جراخ  لماوع  اهـسوریو و  اهبورکیم و  هک  تسناد  دـیاب 
عفد ییاسانـش و  ندـب  هدـیچیپ  یعاـفد  ياهمتـسیس  طـسوت  محازم  یجراـخ  لـماع  عون  ره  تروـص  نیا  ریغ  رد  دـنبایب . ار  دوـخ  بساـنم 

، دنزیم سپ  ار  يدنویپ  وضع  هداد  ناشن  شنکاو  ندب  یعافد  متسیس  رگید  ناسنا  هب  یناسنا  ءاضعا  دنویپ  رد  هک  تسا  هنوگچ  ددرگیم .
رگیدـکی اب  یتاذ  يراگزاس  عون  کی  یناسنا  ره  ندـب  ياهلولـس  سپ  تسا . هدرکیم  راک  رگید  یناـسنا  ندـب  رد  وضع  نیا  هکنآ  لاـح 

. دنبایب ناسمه  دوخ  اب  ار  نآ  هکنآ  رگم  دنریذپیمن  ار  ریغ  دنراد و 
هک تسا  هنوگچ  سپ  دوشیم ، عفد  دوبان و  تعرـس  هب  وربور و  رابگرم  شنکاو  اب  ندب  یتمالـس  تروص  رد  اهـسوریو  اهبورکیم و  دورو 

؟ دنوشیم لاعف  ازيرامیب  ياهبورکیم  دارفا ، زا  یضعب  رد 
، ياهمادنا رد  هدش  داجیا  ياهطلخ  هدولآ و  رتسب  رد  هک  تسنآ  باوج 
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شور جـیردت  هب  ییاسانـش و  ار  یعافد  متـسیس  دـننکیم و  دـشر  هب  عورـش  ندـب  یعافد  متـسیس  زا  رود  بساـنم  يرگنـس  رد  اـهبورکیم 

اب هجاوم  ندـب  یعافد  متـسیس  دریگیم و  تدـش  يرامیب  دـننکیم  زاغآ  ار  مجاهت  هک  یناـمز  دـنریگیمارف . ار  اـهنآ  لـباقم  رد  تمواـقم 
یپ رد  ار  رامیب  يافـش  هک  هدـش  رجنم  یعافد  متـسیس  يزوریپ  هب  ای  ندـب ، زا  جراخ  بیبط  کمک  اـب  گـنج  نیا  ددرگیم . يوق  ینمـشد 

هب ار  گرم  اتیاهن  هدـش و  لیدـبت  نامردال  ای  نمزم و  يرامیب  هب  هک  دـباییم  ناـیاپ  يذوم  ياهـسوریو  اـهبورکیم و  يزوریپ  اـب  اـی  دراد و 
روآيور يدبک  ياهدادسنا  هک  یماگنه  دراد . دوجو  قوف  دراوم  زا  يزراب  قادصم  زین  يدـبک  ياهنادـنب  هار  رد  دروآ . دـهاوخ  ناغمرا 

ادیپ دوخ  دشر  يارب  بسانم  یهاگیاج  هدش و  ندب  دراو  هتـسشن  نیمک  رد  نمـشد  هک  دادن  هزاجا  تخادرپ و  اهنآ  عفد  هب  دـیاب  دـنوشیم 
. دنک

تیاعر مدع  هصالخ  روطهب  ندروخ و  اذغ  يور  اذغ  یلکلا ، تابورشم  ظیلغ ، ياهاذغ  یگرابمکـش ، ندروخ ، دب  زا  اهدادسنا  نیا  رتشیب 
هعماج زا  اهيرامیب  دننک  هجوت  نآ  هب  مدرم  رگا  هک  تسا  یمالـسا  بط  ملـسم  لوصا  زا  هیذغت  تشادهب  دیآیم . دوجوب  هیذغت  تشادهب 

تمالـس رد  شیوخ  یمالـسا  یتنـس و  ياهشور  هب  اکتا  اب  ام  هعماج  دیاش  دوبن  یبرغ  بط  مومـسم  تاغیلبت  رگا  تسب . دهاوخ  رب  تخر 
. دوبن مزال  دنکیم ، رپ  ار  یبرغ  يزاسوراد  ياهیناپمک  بیج  اهنت  هک  هدوهیب  ياهجرخ  همه  نیا  تسیزیم و  لماک 

يدبک ياهدادسنا  نامرد 

هراشا

عفد بسانم  ياهوراد  ییاسانـش و  طلخ  دیاب  هدش  نادنب  هار  ثعاب  هدرک و  هبلغ  يدـبک  جازم  رب  نوخ  ای  مغلب  ای  ادوس  ای  ارفـص  طلخ  رگا 
. ددرگ زیوجت  طلخ  نآ 
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جضنم و سپـس  دنوش ، فذح  فلتخم  ياههباشون  ازتیپ و  اهیبرچ و  اهیندرکخرـس ، ظیلغ ، ياهاذـغ  دوش ، یـسررب  رامیب  هیذـغت  شور 
. دوش زیوجت  يدبک  طلخ  بسانم  لهسم 
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ءوس نامرد  ياههخـسن  دینک . عفد  دوخ  بسانم  ياهوراد  اب  زین  ار  رگید  ياهطلخ  ارفـص و  طلخ  هدـنرب  نیب  زا  ياهوراد  اب  ار  ارفـص  طلخ 

نیبلاط هک  هدش  نایب  اهدردرـس  عوضوم  يافـش 2  کیپ  باتک  رد  طالخا  عفاد  ياههخـسن  دیآیم ، راکب  هلحرم  نیا  رد  يدبک  ياهجازم 
هتخپ زا  لبق  اهطلخ  رگا  دشاب . يوق  دایز  دیابن  لهـسم  يوراد  دیزگرب ، ار  هنایم  شور  طالخا  عفد  رد  دیاب  دـننک . عوجر  نآ  هب  دـنناوتیم 

هدام رامیب  راردا  رد  هک  تسا  نآ  يدـبک  طـالخا  ندـش  هتخپ  ياـههناشن  زا  یکی  دـنوشیمن . عفد  دـنوش  هجاوم  لهـسم  يوراد  اـب  ندـش 
هخسن دنارب . نوریب  هب  دنکرب و  اج  زا  ار  دبک  هدش  هتخپ  ياهطلخ  هرابکی  دناوتیم  يوق  لهـسم  هک  تسا  هاگنآ  دنکیم و  بوسر  نیـشنهت 

رکذ هدعم  ضارما  هب  طوبرم  يافش  کیپ  باتک  رد  هک  ماع  لهسم  اراخب و  يولآ  اب  ییاذغ  میژر  هناحبـص و  ياج  هب  ریـشکاخ  نیبجنرت و 
ناویل  1 رد 5 / ار  نیبجنرت  يروخاذـغ  قشاق  حبـص 3  زور  ره  رامیب  هک  بیترت  نیا  هب  تسا  رثؤم  رایـسب  اهنآ  عفد  طالخا و  نتخپ  رد  دـش 

ياـج هب  دزیرب و  تسا  هدرک  زیمت  لـبق  زا  هک  ریـشکاخ  يروخاذـغ  قشاـق  يور 3  ار  نآ  ندرک  فاـص  زا  سپ  دــنک و  لـح  شوـج  بآ 
اهرهظ تسا و  یفاک  قیقر  توپمک  يرادقم  دش  هتـسرگ  یلیخ  رگا  دراذگب . رثا  دبک  يور  دناوتب  وراد  ات  دروخن  يزیچ  دنک  لیم  هناحبص 
اهرهظ زا  دعب  دـشاب و  نآ  لاثما  نیبجنکـس و  زینـشگ و  هتک  دـننام  کبـس  ماش  اهبش  یبرچ و  نودـب  تاجيزبس  پوس  زینـشگ و  پوس 

. میداهن مان  ماع  لهسم  ار  نآ  ام  هک  دنک  لیم  بسانم  لهسم 

ماع لهسم 

مرگ  مادک 25  ره  نیبجنرت - ناتک - مخت  یمتخ - لگ  نیتنسفا - مرگ -  50 خرس - لگ  انس - - 
ات دیناشوجب  بآ  ناویل   1 رد 5 / ار  وراد  زا  يروخاذـغ  قشاق  کی  راب  ره  ماش  ای  راـهان  زا  دـعب  دـییامن ، بوکمین  طولخم و  ار  اـهوراد  - 

فرصم  رادقم  جیردت  هب  زاین  تروص  رد  دینک . لیم  هدرک  نیریش  هدرک و  فاص  دنامب  ناویل  کی 
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. ددرگ رارقرب  یمیالم  لاهسا  ات  دیهد  شیازفا  ار  نآ 
نازیم ساسارب  نآ  فرصم  نازیم  تسا . توافتم  لهسم  ياهوراد  هب  تبـسن  دارفا  لمعلا  سکع  و  تسا . روآلاهـسا  وراد  نیا  هک  اجنآ  زا 

. راب یلا 3  اب 2  یخرب  دنوشیم و  يور  نوریب  راچد  ندناشوج  رابکی  اب  دارفا  یضعب  الثم  دوش  نییعت  دیاب  یهد  لاهسا 
ناوتیم ماع  لهسم  تابیکرت  رد  تسا  مزال  رتیوق  يوراد  یـصاخ  طلخ  يارب  یـصاصتخا  روطهب  رگا  تسا و  طالخا  همه  عفاد  شور  نیا 

فاص دوش و  لح  شوج  بآ  رد  سولف  زغم  نیبجنرت و  اهحبـص  تسا  مکاح  مرگ  طلخ  رگا  دوش و  هدـناجنگ  طـلخ  نآ  دـض  ياـهوراد 
. دوش لیم  هناحبص  ياج  هب  هدش 

، ماداب نغور  رد  هدیسیخ  ریجنا  سولف ، زغم  هرتهاش ، یغایزاغ ، سفرک ، هنایزار ، نیتنسفا ، ثوشک ، هایگ  گنهراب ، هشیر  گرب و  ینـساک ،
اب هک  هدـش  شرت  ياهپوس  رفولین ، یتشروخ ، ياهولآ  درز ، ربص  اهنیبجنکـس ، اههکرـس ، عاونا  ریـسوم و  ياههکرـس  روگنا ، ياههکرس 

دبک یگدـننکزاب  رد  اهروآ  راردا  یلک  روطب  ترذ و  لکاک  دنـشاب . هدـش  شرت  ینامع  يومیل  ای  هروغبآ  ای  ولابلآ  ای  توروقهرق  ای  راـنا 
رد مادک  ره  هک  رگید  هایگ  اههد  يدوخن و  میرم  اب  دبرت  جیوافـسب ، هلیلبنـش ، سانور ، سفرک ، خیب  هنایزار ، خـیب  ربک ، خـیب  دنتـسه . رثؤم 

. دوش هتفرگ  راکب  يدبک  ياهدادسنا  ندرک  زاب  يارب  دناوتیم  فلتخم  ياهتلاح 
نآ رادقم  دیاب  اهیریگنوخ  رد  هتبلا  دناسر . ماجنا  هب  رتدوز  ار  راک  دبک  هدننکزاب  ياهوراد  کمک  هب  دـناوتیم  مزال  عقوم  رد  اهیریگنوخ 
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. ددرگ صخشم  نآ  هوحن  و 
تاجینیریش کفپ و  سپیچ و  سابلاک و  سیسوس و  غرم ، مخت  یبرچ و  تفس و  ظیلغ و  ياذغ  دیابن  زگره  يدبک  دادسنا  هب  التبم  رامیب 

راکب يدبک  ياهدادسنا  اهيرامیب و  نامرد  رد  روآراردا  ياهوراد  زا  یخرب  دریذپ . تروص  لماک  يدوبهب  هک  ینامز  ات  دـنک  لیم  يدانق 
. دوریم

تسا  نیا  دراد  دوجو  يدبک  ياههخسن  زیوجت  رد  هک  یفیرظ  هتکن  یلک  روطب 
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دروم رد  یلو  دور  راـکب  روآلاهـسا  ياـهوراد  دـیاب  تسا  نینچ  ارثـکا  هک  دـهد  يور  دـبک  يدوـگ  تمـسق  رد  مرو  اـی  دادـسنا  رگا  هک 
. درب هرهب  روآراردا  ياهوراد  زا  دیاب  دبک  ییالاب  تمسق  رد  عقاو  ياهمرو  اهدادسنا و 

دبک مرگ  دادسنا  هخسن 

مرگ  مادک 25  ره  هزرفسا )  ) انوطق رذب  هفرخ - مخت  ناشوایسرپ - ینساک - مخت  ثوشک - مخت  ربنچ - رایخ  مخت  - 
تبرـش اب  ار  نآ  يروخاذـغ  قشاق  کـی  راـب  ره  دـیئامن  طولخم  نآ  اـب  ار  هزرفـسا  دـینک و  کـلا  دـیبوکب و  هزرفـسا  زا  ریغ  ار  اـهوراد  - 

. دییامن رارکت  زاین  ساسارب  راب  ات 3  زور  ره  دینک . لیم  هدرک  طولخم  کشرز  بآ  ای  هشفنب  تبرش  ای  نیبجنکس 

دبک درس  دادسنا  هخسن 

هدرورپ  هلمآ  نوسینا - سفرک - خیب  دنوارز - هخیلس - نوراسا - - 
. دینک لیم  طولخم و  یلسع  نیبجنکس  تبرش  اب  ار  نآ  زا  يرادقم  راب  ره  دینک و  کلا  دیبوکب و  ار  اهوراد  - 

. دشاب دنفسوگ  دوبن  رگا  کشجنگ و  رتوبک و  تشوگ  بآ ، دوخن  اذغ 
. دوش هدامآ  زپبآ  تروص  هب  اهتشوگ 
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دبک مرو  مراهچ : لصف 

هراشا
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دبک مرو 

هراشا

دـبک و يدوگ  تمـسق  رد  هک  یمرو  هب  نآ  هاگیاج  ظاحل  زا  دوشیم و  میـسقت  اهجازم  ساسارب  درـس  مرگ و  ياهمرو  هب  دـبک  ياـهمرو 
اما دوش  عورـش  يدـبک  رگید  ياهيرامیب  زا  ادـتبا  تسا  نکمم  هچرگا  یناطرـس  ياـهمرو  ددرگیم . میـسقت  دـشاب  دـبک  يـالاب  تمـسق 
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. تفرگ دهاوخ  رارق  ثحب  دروم  هناگادج 

دبک مرگ  مرو 

هراشا

، ندرک یق  هاـگ  عوهت و  تلاـح  هکـسکس و  کـشخ و  هفرـس  دـبک و  ینیگنـس  درد و  یمئاد و  بت  ینوـخ )  ) يوـمد جازم  رد  نآ  یناـشن 
يراوشد اب  ار  ندیشک  سفن  دروآیم و  راشف  یسفنت  هاگتسد  يور  مرو  عون  نیا  تسا  نابز  گنر  یگریت  اپ ، تسد و  رد  يدرس  ساسحا 

یتنـس بط  دییأت  دروم  هک  يوحن  ره  هب  يریگنوخ  اب  دـبک  ینوخ  مرو  دوش . داجیا  دـبک  يالاب  تمـسق  رد  هک  صوصخب  دزاسیم  وربور 
. تسا هداد  یبوخ  هجیتن  دبک  يور  ولاز  نتخادنا  تسا . دیفم  ولاز  اب  يریگنوخ  دصف ، تماجح ، دباییم . دوبهب  دشاب 

دیفم رایـسب  تسا  تسوبی  راـچد  راـمیب  رگا  صوـصخب  دـشاب  زمرق  رکـش  اـی  هروـب و  کـمن و  لـسع و  ردـنغچ و  گرب  بآ  اـب  هک  هنقح 
. دشابیم

رایخ و مخت  اب  هارمه  ماع  لهـسم  دـهدیم . یبوخ  هجیتن  اهرهظ  زا  دـعب  رد  میالم  لهـسم  کی  اتـشان و  حبـص  ریـشکاخ ، نیبجنرت و  میژر 
. دوش هدافتسا  همودق  هفرخ و  مخت  ینساک و  مخت  کشرز 

ای ییاهنت  هب  ثوشک  بآ  يزیرجات ، بآ  ربنچ ، رایخ  بآ  ودـک ، بآ  هزات ، زینـشگ  بآ  ینـساک ، بآ  تسالاب ، رایـسب  دـبک  ترارح  رگا 
. يرکش نیبجنکس  اب  هارمه 

. دوش لیم  زور  ره  یلبق  ياهوراد  اب  اهوراد  نیا  زا  يرادقم 
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ردنغچ و گرب  ای  جانفسا  زینشگ و  يزبس  اب  هک  زینشگ  پوس  دننام  دنشاب  اههدور  هدعم و  هدننکمرن  نیلم و  دیاب  اذغ  اهوراد  نیا  اب  هارمه 
، رگنک ساویر ، دننام ، لصف  ياهيزبس  ای  دشاب  هدـش  هتخپ  اراخب  يولآ  یبرچ و  نودـب  غرم  ای  دنفـسوگ  هچیهام  جـنرب و  یمک  سدـع و 

امتح دوشیم  فرـصم  جـنرب  رگا  دوش . هتخپ  دیفـس  وج  اب  هارمه  ای  یبرچ و  نودـب  دنفـسوگ  ای  غرم  تشوگ  اب  هکنآ  لاثما  ملک و  ودـک ،
هزادنا زا  جراخ  لمع  تعرـس  يدبک  نارامیب  نامرد  رد  دیابن  هک  دـنک  هجوت  بیبط  تسا . رتهب  زینـشگ  هتک  تروص  هب  دـشاب و  هتک  دـیاب 

تفر لـیلحت  دـش و  مرن  مرو  هکنآ  زا  سپ  اـما  دـنک  لیدـبت  تخـس  مرو  هب  ار  مرگ  مرو  دـناوتیم  راـمیب  دـیدش  نداد  لاهـسا  داد ، جرخب 
مرو هک  رخآ  هلحرم  رد  دشاب . نیلم  ياهاذـغ  ییوراد و  ياههدـننکمرن  اب  هارمه  دـیاب  مهزاب  یلو  تسا  زیاج  رتيوق  ياهلهـسم  فرـصم 

. تسا دیفم  لداعتم  هزادنا  رد  مه  قبرخ  تسا و  بوخ  دبرت  درز و  ربص  دننام  ییاهلهسم  دشاب  هدیسر 
هتک زینـشگ و  پوس  نامه  اهاذـغ  دومن و  عورـش  روآ  راردا  ياهوراد  اب  نآ  حالـصا  يارب  دـیاب  تسا  دـبک  يـالاب  تمـسق  رد  هک  یمرو 

هب ریـشکاخ  اب  اهحبـص  هک  رتشراخ ، کساخراخ ، هرت ، هاش  دننام : یتایقرع  دوش و  فرـصم  ریـشکاخ  نیبجنرت و  اهحبـص  دـشاب و  زینـشگ 
1 رد 5 / نیبجنرت  يروخاذغ  قشاق  نازیم 3  هب  ریشکاخ  اب  نیبجنرت  نایم  رد  زور  کی  هکنیا ، ای  ددرگ . زیوجت  دوش  فرصم  هناحبـص  ياج 

قرع ناویل  نایم 2  رد  زور  کی  دوش و  لیم  هناحبـص  ياج  هب  ریـشکاخ  يروخاذـغ  قشاـق  اب 3  طولخم  هدـش و  فاـص  شوج  بآ  ناویل 
هک ریشکاخ  يروخاذغ  قشاق  يور 3  غادغاد  دسرب و  شوج  دحب  ات  هدرک  غاد  ناویل  هرتهاش 2  قرع  ای  طولخم و  رتشراخ  کساخراخ و 

. دوشن هدروخ  قیقر  ینرف  توپمک و  زا  ریغ  يزیچ  رهظ  ات  میژر  نیا  ماجنا  اب  دوش . لیم  هناحبص  ياج  هب  هتخیر و  هدش  زیمت  لبق  زا 

دبک يور  رب  ینتشاذگ  ياهدامض 

گرب  دننام  جازم  درس  ياهوراد  زا  دیاب  دبک  ینوخ  مرو  نامرد  ياهدامض 
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114 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 
بالگ اب  هتفوک  هب  تسا . بوخ  دشاب  هدش  مرن  هتخپ و  هکرـس  رد  هک  هب  هویم  دشاب . نآ  لاثما  يدمحم و  لگ  راهب و  هشیمه  ودک ، هفرخ ،
عوجر نآ  هب  دنناوتیم  نیبلاط  هک  هدش  لقن  افش  کیپ  رگید  ياهباتک  رد  رگید  ياهدامض  هخسن  تسا . دیفم  دبک  دامض  يارب  وج  درآ  و 

لداعتم و نآ  ترارح  ات  دینک  ربص  هکلب  دشابن  غاد  مرگ و  فرصم  ماگنه  رگید  ياهدامض  فالخرب  يدبک  دامـض  هک  دوش  هجوت  دننک .
رگید ياهشور  دینک و  عطق  اتقوم  ار  اهدامض  زا  هدافتسا  تفای  همادا  مرو  دشر  درکن و  يریثأت  اهدامـض  رگا  دوش . ندب  ترارح  اب  يواسم 

. دیهد همادا  ار 
يارب نآ  لاثما  رانا و  بر  راـنا و  بآ  کـشرز و  زا  دوشیم ، یناوتاـن  بجوم  هک  تشاد  دـیدش  لاهـسا  راـمیب  ینوخ ، مرو  اـب  هارمه  رگا 
دیفم رایسب  ررض و  نودب  وج  بآ  فرـصم  دریگ . رارق  ییاذغ  راک  روتـسد  رد  هروغ  شآ  رانا و  شآ  دوش . هدافتـسا  لاهـسا  یگدنرادزاب 

. دننکن هدافتسا  ریمخ  رادشوج و  ياهنان  سابلاک و  سیسوس و  هدرک و  خرس  برچ و  ظیلغ و  ياذغ  زا  يدبک  مرو  رامیب  تسا .

دبک درس  مرو 

: ریز هخسن  دش و  روکذم  هطوبرم  شخب  رد  هک  تسا  دبک  ياهدادسنا  دبک و  درس  جازم  ءوس  نامرد  نامه  نآ  نامرد 
بسانت هب  هنازور  دیزاسب و  صرق  نآ  زا  هدرک و  ریمخ  بآ  اب  دینک و  کلا  هتفوک و  ار  اهوراد  ماداب ، زغم  نوراسا ، سفرک ، مخت  نیتنسفا ،

. دینک لیم  يدادعت  جازم 
ینیچراد و نوتیز و  هریز و  اب  شاـم ، شآ  بآ ، دوخن  کـشجنگ ، رتوبک ، دـننام  ییاهاذـغ  تسا و  دـیفم  رایـسب  ناراـمیب  نیا  يارب  هتـسپ 

. کخیم

دبک يوادوس  مرو 

هراشا

ربز نابز  تسوپ  دوشیم و  ضراع  نابز  تروص و  یگریت  رغال و  راـمیب  دوشیم ، تفـس  مکحم و  هک  تساههدـند  ریز  مرو  نآ  تمـالع 
. دوشیم

115 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

دبک يوادوس  مرو  صرق 

زاین دروم  رادقم  لسع  مرگ - لقم 6  مرگ - خلت 3  ماداب  مرگ - طسق 3  مرگ - نارفعز 2  مرگ - یکطصم 2  مرگ - خرس 20  لگ  - 
. دینک لیم  تبون  هس  رد  صرق  ددع  هنازور 6  دیزاسب و  دوخن  کی  هزادنا  هب  ییاهصرق  لسع  اب  هدرک  ردوپ  ار  اهوراد  - 

. تسا دیفم  ادوس  طلخ  يزاسکاپ  يارب  يوادوس  جازم  ياهلهسم  جضنم و 

: دامض

لبنس  لگ  واگ - قاس  زغم  مرگ - غرم 25  هیپ  - 
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. دینک دامض  دبک  مرو  يور  دیهدب و  یشوج  هس  ود  طولخم و  اهوراد  - 

دبک یباهتلا  مرو 

لهـسم دیاب  هک  یگژیو  نیا  اب  تسا  مرگ  مرو  نامرد  نامه  نآ  نامرد  تسا . هدشیم  هتفگ  ینومغلف  مرو  نآ  هب  میدق  بط  حالطـصا  رد 
. دنشاب رتشخب  يدرس  دیاب  اهوراد  دوش و  هدافتسا  یمیالم 

. دسرب دبک  هب  نآ  یکنخ  يدرس و  ات  دنوش  ضوع  دوز  هب  دوز  هتشاذگ و  دبک  يور  شخب  يدرس  ياهدامض 

يدبک تخس  مرو 

هراشا

ياهمرو دنوشیم و  لیدبت  تخـس  ياهمرو  هب  دنورن ، نایم  زا  هتخادگ و  دوخهبدوخ  ای  دنوشن و  نامرد  ندـش  تخـس  زا  لبق  اهمرو  رگا 
دنهد خساپ  اهوراد  هب  دنریگ و  رارق  اوادـم  دروم  ندـش  تخـس  يادـتبا  تخـس  ياهمرو  رگا  دـنراد . ندـش  یناطرـس  يوس  هب  ور  تخس 

ياپ زا  ار  رامیب  هرخـالاب  تسا و  یندـشن  ناـمرد  تفگ  ناوتیم  اـبیرقت  درذـگب  نآ  زا  یتدـم  دوش و  تخـس  مرو  رگا  دـنوشیم . ناـمرد 
. دروآیمرد

116 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 
هدـننکفیطل هدـنرب و  لـیلحت  شخب و  یمرن  لدـتعم و  ياـهوراد  هلیـسوب  يزاـسکاپ  تسا . يرورـض  ظـیلغ  طـالخا  زا  راـمیب  يزاـسکاپ 

. دریذپیم تروص  يدبک  ياهدادسنا 
. دومن فرطرب  ار  تسوبی  نیلم  ياههنقح  اب  دیاب  دراد  تسوبی  رامیب  رگا 

: تسا حرش  نیا  هب  یلوانت  هخسن 
حبـص زور  ره  دوش و  فاص  دوش و  لح  شوج  بآ  ناویل   1 رد 5 / سولف  زغم  لاقثم  یلا 2  کی  اب  يروخاذغ  قشاق  نازیم 3  هب  نیبجنرت 

: دوشیم هتخپ  ریز  تابیکرت  اب  هک  دشاب  زینشگ  پوس  باعل  طقف  رامیب  ياذغ  دنک . لیم  هناحبص  ياج  هب  رامیب  اتشان 
. اراخب يولآ  یبرچ و  نودب  غرم  ای  دنفسوگ  هچیهام  سدع و  ردنغچ و  گرب  ای  جانفسا  اب  زینشگ  يزبس 

هزادـنا هب  رامیب  دوش . لامعا  دـیاب  رگید  زیچ  ره  نان و  ماخ و  هویم  بآ  تفـس و  ياذـغ  عون  ره  زا  لماک  زیهرپ  مرو  ندـش  هتخپ  نامز  اـت 
یمک هدرک  برچ  زبس  نوتیز  کچرک و  نغور  اب  ار  رامیب  ندـب  مامت  ناـیم  رد  زور  کـی  دـنک . لـیم  بش  رهظ و  پوس  باـعل  زا  یفاـک 

. دنهد شلام 
. دننک کمک  رامیب  هدور  هیلخت  هب  میالم  ياههنقح  اب  دراد  دوجو  تسوبی  رگا 

مزال رگا  اما  دنهد  همادا  ار  تسوبی  نامرد  ندرک  هنقح  اب  دشاب  نکمم  رگا  هکلب  دوش  يراددوخ  دـیدش  روآلاهـسا  ياهوراد  فرـصم  زا 
: ددرگ لوانت  هدناشوج و  ریز  هخسن  اهرهظ  زا  دعب  دشاب و  هنایم  لهسم  جازم  دوش و  هدافتسا  میالم  روآلاهسا  ياهوراد  دشاب 

مرگ  مادک 25  ره  زا  رایخ - مخت  ینساک - مخت  هفرخ - مخت  زینشگ - مخت  - 
ناویل ات 3  دـیناشوجب  بآ  ناویل   4 رد 5 / ار  نآ  يروخاذـغ  قشاق  ات 2  دودـح 1  زور  ره  دـییامن . بوکمین  هدرک و  طولخم  ار  اهوراد  - 

. دینک لیم  تبون  رد 3  هدرک  نیریش  یمک  دینک و  فاص  دنامب 
117 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 
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دبک تخس  مرو  ياهدامض 

هک کشخ  له  ای  هزات و  زبس و  له  دوش . دامض  دبک  يور  هدناسیخ  هدرک و  مهرد  ار  زمرق  هروب  و  رسفا ، هاش  بادس ، ریجنا ، هلیلبنش ، درآ 
. تسا دیفم  زین  دوش  هتشاذگ  دبک  رب  هدرک و  طولخم  بارش  رد 

. دیراذگب دبک  رب  هدرک  مهرد  ار  ود  ره  دیزپب و  بآ  رد  دیوش  اب  یهوک  هرت 

: نوناق باتک  زا  دندیفم  تخس  مرو  نامرد  رد  هک  يرگید  ياههخسن 

: دینک هدافتسا  اهرهظ  زا  دعب  دیناوتیم  تسا  زینشگ  باعل  ییاذغ  میژر  سولف و  زغم  نیبجنرت و  هک  یلبق  هخسن  ماجنا  اب  ار  اههخسن  نیا 
. دنروخب ار  نآ  بآ  دیزپب و  بآ  رد  هک  هلیلبنش  زیوم و  هایگ ، روگ  هفوکش  بادس ، نیتنسفا ، دنوار ،

. دننک لیم  ار  نآ  زا  يرادقم  راب  ره  طولخم و  نآ  اب  کچرک  نغور  سپس  دوش ، زپبآ  نیتنسفا  هنشوک و  سمرت ،)  ) یگرگ ایبول 
. دننک لیم  هدرک  نیریش  رکش  غالا و  ریش  اب  مرگ ، هلیلبنش 3  درآ  مرگ ، ورم 5  مخت  مرگ ، کشخ 3  ینابایب  ینساک 

: دندیفم دبک  تخس  مرو  يارب  ریز  ياهوراد  یلک  روطب 

هرـشفا افول ،) هشیر   ) نویروطنق تشگنا ، جنپ  هایگ  هویم  لبنـس ، بیلـصلا ، دوع  هایگ  خیب  نشیوآ ، خـیب  سانور ، خـیب  یکطـصم ، نیتنـسفا ،
. ربک قبرخ ، سولف ، زغم  نیبجنرت ، وج ، بآ  هبرا ،)  ) يدوخن میرم  هلیلبنش ، ناشوایسرپ ، ریجنا ، زیوم ، هیناکشم ،

هینق ءوس 

هراشا

. دیآیم دوجوب  يدبک  ياهدادسنا  هدشن و  نامرد  ياهمرو  ای  جازم  ءوس  رثا  رد  هینق  ءوس 
118 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دشاب دبک  یناطرس  تخس و  ياهمرو  يارب  يدمآردشیپ  دناوتیم  ناقری  هینق و  ءوس  دننام  ییاهیرامیب 
تـسوبی لاهـسا و  مضه ، يدـب  اهمخز ، ندـش  بوخ  رید  ندـب ، تسوپ  مامت  هاگ  اهکلپ و  ندرک  فپ  درز ، هب  لیام  گنر  نآ  تمـالع 

. دشاب دناوتیم  اههثل  شراخ  اههضیب و  مرو  هاگ  مکش و  ندرک  داب  مک ، راردا  قرع و  یباوخیب ، مکش ،
هک يدبک  ياهدادـسنا  جازم و  ءوس  نامرد  تسا . جازم  لیدـعت  بلاغ و  طلخ  زا  رامیب  يزاسکاپ  ادـتبا  نآ  نامرد  دـشاب ، هچره  نآ  تلع 

. دراد رثؤم  دربراک  اجنیا  رد  تشذگ  نآ  فیصوت 
: دناسرب تابثا  هب  ار  دوخ  ییآراک  يدبک  مرگ  ياهمرو  اهيرامیب و  همه  هینق و  ءوس  رد  دناوتیم  ریز  هخسن 

رایخ مخت  ینساک - مخت  هفرخ - مخت  زینشگ - مخت  - 
فاص هدرک و  یشک  هریـش  دنامب و  ناویل  ات 3  دیناشوجب  بآ  ناویل  رد 5  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  زور 2  ره  دـیریگب و  يواسم  ار  ازجا  - 

. دینک لیم  ناویل  کی  راب  ره  بش  رهظ و  حبص و  دینک و 

رگید هخسن 
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. ددرگ لوانت  زور  ره  جازم  بسانت  هب  دیآرد و  صرق  تروصب  ارقیف  جرایا  لقم و  اب  درز  ربص 

: ارقیف جرایا 

مرگ  مادک 10  ره  زا  ناسلب - دوع  ناسلب - بح  نوراسا - ینیچراد - یکطصم - هخیلس - لبنس - - 
رامیب رگا  دشاب . هتشاد  یمیالم  لاهـسا  زور  ره  رامیب  دییامن  ردوپ  الماک  دینک و  بیکرت  درز  ربص  مرگ  ات 120  اب 60  ار  قوف  ياهوراد  - 

. دروخب هدمآ  دبک  ناطرس  رد  هک  يروتسد  هب  رتش  راردا  ریش و  زا  دراد  يوق  یندب  هینق  ءوس 
. تسا دیفم  درز  هلیله  تسوپ  اب  زب  راردا  فرصم  تسا . بوخ  مه  زب  راردا 

119 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 
شور هب  يریگنوخ  دـیدنبب . رامیب  دـبک  يور  هدرک  مهرد  ار  زب  کشپ  واگ و  نیگرـس  ای  دـیراذگب  دـبک  يور  رب  درگوگ  هروب و  دامض 

. تسا رثؤم  دیفم و  هلحرم  نیا  رد  ولاز  ای  دصف  تماجح ،

دبک ناطرس 

ياذغ عون  ره  ندروخ  زا  یلک  هب  رامیب  دیریگب . راکب  ار  ناطرس  یلک  ياهروتسد  نامه  دشاب  نآ  ریغ  ای  مرگ و  رایـسب  یناطرـس  مرو  رگا 
ردنغچ گرب  ای  جانفسا  زینشگ و  يزبس  زا  یبیکرت  زینشگ  پوس  دیامن . افتکا  زینشگ  پوس  باعل  ندروخ  هب  اهنت  دنک و  يراددوخ  تفس 
رامیب دیراذگب  رانک  ار  اذغ  مرج  هتفرگ و  ار  نآ  باعل  هک  دشاب  اراخب  يولآ  اب  یبرچ  نودب  غرم  ای  دنفـسوگ  هچیهام  دوخن و  ای  سدـع  و 
پوس جیردت  هب  هاگنآ  دراذـگ . یمرن  هب  ور  دـبک  مرو  ات  تشاد  دـهاوخ  همادا  ردـقنآ  ییاذـغ  میژر  نیا  دوش  مورحم  مه  نان  ندروخ  زا 

[3 .] دوشیم فرصم  نآ  تایوتحم  همه  اب  زینشگ 

ص119 ج11 ؛  افش ؛  کیپ  هعومجم 
، شفنب ناحیر  امرخ ، هتـسپ ، ینیمزبیـس ، واگ ، هلاـسوگ و  تشوگ  یبرچ ، اـهیندرک ، خرـس  تاـینبل ، فرـصم  ناطرـس  یلک  تاروتـسد 

: دننام ازناطرس  ياهاذغ  خی ، بآ  ینتسب ، بابک ، اهایبول ،
، جـنرب رادنیریـش ، شوج  ياـهنان  هباـشون ، يداـنق ، تاـج  ینیریـش  کـفپ و  سپیچ و  اهچـیودناس ، عاونا  ازتـیپ و  ساـبلاک ، سیـسوس و 

. تسا عونمم  اهورسنک  عاونا  يدنبهتسب ، ياههویمبآ 
ییایمیـش داوم  اب  هک  یهایگ  یتسوپ  ياهمرک  و  ییایمیـش ، یتسوپ  ياهمرک  یـشیارآ و  مزاول  نلکودا و  يرطع و  ياهنوباص  اهوپماش و 

. تسا زاجم  ریغ  دراوم  زا  نادند  ریمخ  دناهدش و  بیکرت 
. تسا دبک  تخس  ياهمرو  ناطرس و  نامرد  يوراد  نیرتهب  نآ  لوب  رادهچب و  رتش  ریش  دیراد  یسرتسد  یبرع  رتش  هب  رگا 

ره هدرک و  عورش  مرگ  زا 120  لوا  زور  دروخب . رتمک  رتش  ریش  لوا  زور  دیاب 
120 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دنکن كرت  ار  وراد  لماک  يدوبهب  ات  دنک . هفاضا  مرگ  زور 30 
هرابود سپس  دوش و  لامعتسا  درـس  ياههنقح  شخب و  يدرـس  ياهوراد  عطق و  ار  رتش  ریـش  فرـصم  دوش  دیدش  یمرگ  راچد  رامیب  رگا 

. دیهد همادا  ار  رتش  لوب  ریش و  فرصم 
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ناتـسبات راهب و  ماگنه  رتش  ریـش  فرـصم  نامز  نیرتهب  هدـش . زیوجت  ياهوراد  رگم  دروخن  يرگید  ياذـغ  رتش  لوب  ریـش و  زا  ریغ  راـمیب 
رامیب هک  دوش  هداد  ياهزادنا  هب  دیاب  تسین و  بسانم  دیدش  نداد  لاهسا  دوش ، رامیب  نداد  لاهـسا  هب  مزال  رگا  هک  درک  هجوت  دیاب  تسا .

. تسا رتشیب  نآ  رطخ  دـبک  ناطرـس  هب  التبم  درـس  ياهجازم  رد  صوصخب  دـشاب  رب  ارفـص  دایز  دـیابن  هدنهدلاهـسا  هداـم  ددرگن . ناوتاـن 
دیفم رتش  لوب  ریش و  اب  ای  بسانم و  ياهوراد  اب  ای  ییاهنت  هب  دیآیم  تسدب  ریش  اب  هکرس  بیکرت  زا  هک  نبجلا ) ءام   ) رینپ بآ  زا  هدافتـسا 

. تسا
نیمأت رگید  تازیوجت  اهوراد و  قیرط  زا  ندب  تاعیام  هکلب  دنروخب  بآ  دیابن  دنراد  هک  یـشطع  مغریلع  دـبک  ناطرـس  هب  التبم  نارامیب 

: مینکیم لقن  امش  يارب  نوناق  باتک  زا  هک  دراد  دوجو  رتش  لوب  ریش و  فرصم  رد  رگید  یطیارش  دوش 
تروص نآ  رد  دشابن  نآ  عفد  هب  رداق  هدعم  هدش و  رینپ  رامیب  مکش  رد  ریش  تسا  نکمم  دوشن  لاهسا  رامیب  رتش  ریش  ندروخ  زا  سپ  رگا 

دـش دیدش  لاهـسا  رگا  دنک . ریـش  ندروخ  هب  عورـش  هرابود  دوش و  فرـصم  هدعم  رد  رینپ  ندش  زاب  يوراد  كرت و  ار  ندروخ  ریـش  دیاب 
ياهبآ میالم  ياهلاهـسا  اب  هکنیا  ات  دوش ، فرـصم  هدننکضبق  ياهوراد  يرادـقم  ددرگ و  عطق  ای  دوش و  رتمک  رتش  ریـش  ندروخ  نازیم 

. دوش زاغآ  ون  زا  ندروخ  رتش  ریش  سپس  هدش  عفد  مکش 
. تسا دیفم  زین  ییاهنت  هب  زب  راردا  دینک . هدافتسا  شور  نامه  هب  زب  راردا  ریش و  زا  دوبن  سرتسد  رد  یبارعا  رتش  ریش  رگا 

. تسا دیفم  هدش  رینپ  ریش  عفد  يارب  هنیبکس  دوخ  ای  جنیبکس )  ) هنیبکس بح 
. دوش هدافتسا  جازم  بسانت  هب  ریغ و  نارفعز و  نیبجنکس و  دنویر و  دننام  دبک  تیوقت  ياهوراد  دراد  تیوقت  هب  زاین  دبک  رگا 

121 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

( تیتاپه ای  يدرز   ) ناقری مجنپ : لصف 

هراشا

122 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

يدرز ای  تیتاپه  ناقری ،

تسا اهجازم ) ءوس   ) طالخا زا  یکی  يداع  ریغ  شیازفا  ای  هبلغ  هک  یلخاد  لماع  و  تیتاپه ،) ياهسوریو   ) یجراخ لماع  تلاخد  اب  ناقری 
. دوشیم داجیا 

رتمک ناقری  ياهسوریو  دـشاب ، رارقرب  ینطاب  يرهاظ و  یتمالـس  رگید  ترابع  هب  دنـشاب ، مکاح  مادـنا  ءاضعا و  رب  یعیبط  ياهجازم  رگا 
. دنبایب ریثکت  دشر و  يارب  یبسانم  هاگیاج  دنناوتیم 

تسوپ يوادوس  رد  درز و  تسوپ  يوارفـص  ناقری  رد  دوشیم . هدیـشک  تسوپ  هب  يوادوس  يوارفـص و  طالخا  ناقری  يرامیب  نایرج  رد 
نفعتم ییادوس  هدام  رگا  دهدیم و  خر  نایم  رد  زور  کی  بت  ددرگ  نفعتم  طلخ  هدام  دشاب و  يوارفص  رگا  دوشیم . هایـس  هب  لیام  درز 

. دومن دهاوخ  خر  نایم  رد  زور  راهچ  بت  ددرگ 
زا نیبوریلیب  نازیم  رگا  دیدج  یکـشزپ  ملع  هاگدید  زا  دشاب . هتـشاد  ياهدـمع  تکراشم  لاحط  تسا  نکمم  يوادوس  ناقری  يرامیب  رد 

یعون مادـک  ره  تسا  زبس  هب  لیام  هک  يدرز  یجنران و  درز  ییومیل و  درز  دوشیم . راکـشآ  رامیب  مسج  رب  درز  گنر  دور ، رتالاب   2 / 5
دناوتیم نادازون  نابز  ریز  صوصخب  مشچ ، درز  گنر  اـت  تسا  ناـیامن  رتشیب  ندـب  درز  گـنر  نادازون  رد  دـهدیم . ناـشن  ار  ناـقری  زا 

. دهد ناشن  ار  يرامیب  فعض  تدش و 
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يا  یس - یب - آ - زا : دنترابع  یسوریو  ياهتیتاپه  نیرتعیاش 
ناگدننکتفایرد دنراد ، راکورـس  نومیم  اب  هک  یناسک  هدـش و  یبوکلاخ  دارفا  ناکـشزپ ، داتعم ، دارفا  دنـشابیم ، يرـسم  اهتیتاپه  رثکا 

. دنتسه لقان  نوخ و ... 
زا سپ  دـشابیم . نامرد  لباق  یناـمرد  هاـیگ  اـب  لرتنک و  لـباق  دراوم  هیقب  تسا و  لـمتحم  اـت 1 % گرم  لاـمتحا  یناریا  بط  هاگدـید  زا 

، نارحب هرود  ندنارذگ 
123 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

( تیتاپه ای  يدرز   ) ناقری مجنپ : لصف 

هراشا

124 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

يدرز ای  تیتاپه  ناقری ،

تسا اهجازم ) ءوس   ) طالخا زا  یکی  يداع  ریغ  شیازفا  ای  هبلغ  هک  یلخاد  لماع  و  تیتاپه ،) ياهسوریو   ) یجراخ لماع  تلاخد  اب  ناقری 
. دوشیم داجیا 

رتمک ناقری  ياهسوریو  دـشاب ، رارقرب  ینطاب  يرهاظ و  یتمالـس  رگید  ترابع  هب  دنـشاب ، مکاح  مادـنا  ءاضعا و  رب  یعیبط  ياهجازم  رگا 
. دنبایب ریثکت  دشر و  يارب  یبسانم  هاگیاج  دنناوتیم 

تسوپ يوادوس  رد  درز و  تسوپ  يوارفـص  ناقری  رد  دوشیم . هدیـشک  تسوپ  هب  يوادوس  يوارفـص و  طالخا  ناقری  يرامیب  نایرج  رد 
نفعتم ییادوس  هدام  رگا  دهدیم و  خر  نایم  رد  زور  کی  بت  ددرگ  نفعتم  طلخ  هدام  دشاب و  يوارفص  رگا  دوشیم . هایـس  هب  لیام  درز 

. دومن دهاوخ  خر  نایم  رد  زور  راهچ  بت  ددرگ 
زا نیبوریلیب  نازیم  رگا  دیدج  یکـشزپ  ملع  هاگدید  زا  دشاب . هتـشاد  ياهدـمع  تکراشم  لاحط  تسا  نکمم  يوادوس  ناقری  يرامیب  رد 

یعون مادـک  ره  تسا  زبس  هب  لیام  هک  يدرز  یجنران و  درز  ییومیل و  درز  دوشیم . راکـشآ  رامیب  مسج  رب  درز  گنر  دور ، رتالاب   2 / 5
دناوتیم نادازون  نابز  ریز  صوصخب  مشچ ، درز  گنر  اـت  تسا  ناـیامن  رتشیب  ندـب  درز  گـنر  نادازون  رد  دـهدیم . ناـشن  ار  ناـقری  زا 

. دهد ناشن  ار  يرامیب  فعض  تدش و 
يا  یس - یب - آ - زا : دنترابع  یسوریو  ياهتیتاپه  نیرتعیاش 

ناگدننکتفایرد دنراد ، راکورـس  نومیم  اب  هک  یناسک  هدـش و  یبوکلاخ  دارفا  ناکـشزپ ، داتعم ، دارفا  دنـشابیم ، يرـسم  اهتیتاپه  رثکا 
. دنتسه لقان  نوخ و ... 

زا سپ  دـشابیم . نامرد  لباق  یناـمرد  هاـیگ  اـب  لرتنک و  لـباق  دراوم  هیقب  تسا و  لـمتحم  اـت 1 % گرم  لاـمتحا  یناریا  بط  هاگدـید  زا 
، نارحب هرود  ندنارذگ 

125 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دنکیم لیدبت  يرامیب  لقان  هب  ار  درف  دنامیم و  یقاب  نوخ  رد  تیتاپه  سوریو 

. تسین یعطق  اما  درادب ، نوصم  سوریو  نیا  هب  تبسن  ار  رگید  دارفا  دناوتیم  يدودح  ات  نویسانیسکاو  اهتیتاپه  عاونا  زا  یخرب  رد 
يارب یبسانم  رتسب  هک  دنکیم  دشر  ناسنا  ندب  رد  یتروص  رد  مه  یسوریو  ناقری  هک  تفگ  ناوتیم  دیدج  میدق و  تایبرجت  هب  هجوت  اب 
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ار ندب  یلک  جازم  ءوس  يدبک و  جازم  ءوس  زا  ییاههنیمز  هکنآ  رگم  تسین  ریذپناکما  یصخش  ره  رد  اهسوریو  هلمح  ینعی  دبایب ، دوخ 
نارحب اب  درادرب  نایم  زا  ار  يرامیب  دناوتن  ندـب  یعافد  متـسیس  رگا  دـننکن و  هجلاعم  رگا  دـنراد  ناقری  هک  یناسک  دـشاب . هتـشاد  دوخ  رد 

. دنوش وربور  دبک  دیدش  یناوتان  فعض و  ناطرس و  تخس و  ياهمرو  هب  تسا  نکمم  هدش و  وربور 
ناـنامهیم دورو  يارب  ار  یبساـنم  رتـسب  هنیمز و  دنتـسه ، هجوـتیب  شیوـخ  يدـبک  يداـع  ياـهيرامیب  ناـمرد  هب  تبـسن  هک  يدارفا  همه 

. دننکیم هدامآ  ناقری  هلمج  زا  ياهدناوخان 
دنهاوخ يرامیب  لقان  سپ  نآ  زا  هدوب و  فیعـض  يدبک  ياراد  دنباییم ، تاجن  يدبک  تخـس  ياهيرامیب  رگید  ناقری و  زا  هک  ینارامیب 

رد یبرغ  بط  دـننک . مادـقا  ییوراد  ناهایگ  قیرط  زا  ناـقری  لاـعف  ریغ  سوریو  ندرب  ناـیم  زا  دـبک و  فعـض  میمرت  يارب  دـیاب  اذـل  دوب ،
. تسا هدرک  لمع  اراکان  فیعض و  رایسب  تیتاپه  لاعف  ریغ  سوریو  ندرب  نایم  زا  دبک و  فعض  تیتاپه و  ناقری و  هجلاعم 

تیتاپه سوریو  ندرب  نیب  زا 

: دیرب راک  هب  ار  ریز  تاروتسد  رامیب  دارفا  نوخ  رد  لقان  سوریو  ندرب  نیب  زا  يارب 
يروخاذغ قشاق  کی  سپـس  دییامن  فاص  هدرک و  لح  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  ار  نیبجنرت  يروخاذغ  قشاق  اتشان 2  حبص  زور  ره  ( 1

. دینک لیم  هدرک و  هفاضا  سولف  زغم  ردوپ 
126 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

یباعل اـی  لـیتسا  يروق  رد  بآ  ناویل   1 رد 5 / ار  تمـسق  کی  راب  ره  دـینک و  میـسقت  تمـسق  یلا 4  هـب 3  ار  هـنزگ  مرگ  زور 75  ره  ( 2
، دنوش دردرـس  راچد  هنزگ  فرـصم  عورـش  زا  سپ  دارفا  زا  یخرب  تسا  نکمم  دینک . لیم  دینک و  فاص  دنامب ، ناویل  کی  ات  دـیناشوجب 

راب هب 4  ات  دنهد  شیازفا  ار  نآ  رادقم  جیردت  هب  سپـس  دنیامن  هدافتـسا  هنزگ  هدناشوج  زا  رابکی  زور  رد  راک  يادتبا  رد  دـیاب  دارفا  نیا 
. دسرب زور  رد 

زور لوط  رد  روگنا  هریش  تبرش  رگا  دینک . لیم  اهاذغ  اب  هارمه  يروگنا  هریش  هکرس  تبرـش  ناویل  لقا 3  دح  هنزگ  فرـصم  اب  هارمه  ( 3
دنق هدننکلرتنک  مه  هک  دننک  فرصم  هنزگ  طقف  دنشابیم  دنق  يرامیب  راچد  هک  يدارفا  تسا . رتهب  دوش  فرصم  هریـش  هکرـس  رب  هوالع 

. تیتاپه لقان  سوریو  هدنرب  نیب  زا  مه  تسا و  نوخ 

يدازون ناقری 

هراشا

. دراد لماک  يرترب  ییاپورا  بط  رب  رظن  نیا  زا  تسا و  نامرد  لباق  یگداس  هب  یهایگ  بط  رد  يدازون  ناقری 

: هخسن

زور لوط  رد  دینک و  فاص  دنامب  نآ  زا  یمین  ات  دیناشوجب  بآ  ناکتسا   1 رد 5 / ار  زینشگ  مخت  يروخیاچ  قشاق  کی  ات  فصن  زور  ره 
. دینک رارکت  زور  دنچ  دیهدب و  دازون  هب 

دـیهدب و كدوک  هب  مکمک  دـینک و  فاص  دـینک و  لح  شوج  بآ  یمک  رد  ار  يروخ  ابرم  ات  يروخیاچ  قشاـق  کـی  نازیم  هب  نیبجنرت 
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. دینک رارکت  زور  دنچ 
. تسا بوخ  ندرک  فاص  زا  دعب  نیبجنرت  اب  همودق  فرصم 

هک ینادازون  دوشیم . دازون  یباداش  تمالـس و  ثعاب  يدرز  نامرد  رب  هوالع  تسا و  بوخ  مهاب  ای  ییاهنت  هب  اههخـسن  نیا  زا  مادـک  ره 
دننکیم هیرگ  دایز 

127 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 
اههیرگ هدش و  یشوخ  باوخ  ياراد  اههخسن  نیا  فرصم  اب  دنوشیم  چیپروز  حالطصاب  خرـس و  ناشتروص  دنروآیم و  راشف  دوخ  هب  و 

. دوب دهاوخ  رثؤم  زین  نانآ  هدنیآ  يوخ  قلخ و  رد  فرطرب و 

نالاسگرزب رد  تیتاپه  ای  ناقری 

: هخسن

مرگ  هفرخ 50  مخت  يرطب - کی  مادک  ره  زا  ینساک - قرع  هرتهاش - قرع  کشم - دیب  قرع  - 
تایقرع رد  ار  هفرخ  زیمت ، تسد  اب  سپـس  دـینک ، يرادـهگن  هیاس  رد  تعاس  لقا 24  دح  تدـم  هدـناسیخ و  تایقرع  رد  ار  هفرخ  مخت  - 

کی اذـغ  ره  زا  سپ  دـیرادهگن و  لاچخی  رد  دـینک و  فاص  دـهدب ، تایقرع  هب  ار  دوخ  صاوخ  ات  دـینک  یـشک ) هراصع   ) دـیهد شلاـم 
. دییامن لیم  ناکتسا 

: دیرب راک  هب  زین  ار  ریز  هخسن  قوف  هخسن  اب  نامزمه 
مرگ  مادک 30  ره  زا  نیبجنرت  تشخریش - هشفنب - بانع - - 

هرابود دـینک و  لح  نآ  رد  ار  تشخریـش  نیبجنرت و  دـینک و  فاص  دـنامب ، یمین  ات  دـیناشوجب  بآ  هساـک  کـی  رد  ار  هشفنب  باـنع و  - 
. دییامن لیم  هناودنه  بآ  ناکتسا  کی  اب  ار  نآ  ناکتسا  کی  ات  مین  اذغ  ره  زا  لبق  دینک و  فاص 

خرـس عاونا  فرـصم  زا  دـینک . رایتخا  نآ  لاثما  جازم و  درـس  ياهابروش  زینـشگ و  هتک  زینـشگ و  پوس  اذـغ و  دـیهد و  همادا  هام  کی  اـت 
. دییامن زیهرپ  ادـیکا  مضهرید  تفـس و  ياذـغ  عون  ره  سابلاک و  سیـسوس و  هباشون و  يدانق و  تاجینیریـش  غرممخت ، یبرچ ، یندرک ،

. ددرگ يراددوخ  زین  نان  ندروخ  زا  رودقملا  یتح 
دشاب زینشگ  پوس  باعل  هب  رصحنم  رامیب  ياذغ  دوش ، لیدبت  يدبک  تخس  مرو  هب  هک  دوریم  نآ  میب  تسا و  داح  لحارم  رد  ناقری  رگا 

. دیامن رظنفرص  مه  ماخ  يزبس  هویم و  زا  دروخن و  تفس  ياذغ  نان و  هجو  چیه  هب  دنکن و  فرصم  ار  اذغ  مرج  و 
128 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

: دوشیم خبط  ریز  داوم  اب  زینشگ  پوس 
. اراخب يولآ  یبرچ و  نودب  غرم  ای  دنفسوگ  هچیهام  سدع و  یمک  ردنغچ و  گرب  ای  جانفسا  اب  زینشگ  يزبس 

. دیامن فرصم  کنخ  ياههویمبآ  دنک و  لیم  ار  اذغ  دوخ  باعل  ياج  هب  ینارحب ، هلحرم  زا  رذگ  يدوبهب و  زا  سپ 
: دنک ارجا  ار  ریز  هزور  ییاذغ 15  میژر  هام ، کی  زا  سپ 

قشاق يور 3  غادغاد  ار  نآ  هدرک  فاـص  دـینک و  لـح  شوـج  بآ  ناوـیل   1 رد 5 / ار  نیبجنرت  يروخاذـغ  قشاـق  نایم 3  رد  زور  کـی 
رد زور  کی  قیقر و  ینرف  بوپمک و  رگم  دیروخن  يزیچ  رهظ  ات  دینک و  لیم  هناحبـص  ياج  هب  دیزیرب و  هدـش  زیمت  ریـشکاخ  يروخاذـغ 
زا هک  ریشکاخ  يروخاذغ  قشاق  يور 3  غادغاد  ار  نآ  هلـصافالب  دسرب ، شوج  دح  هب  ات  دـینک  غاد  ار  هرتهاش  قرع  ناویل  اهحبص 2  نایم 
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کی ار  زینـشگ  پوس  اهرهظ  قیقر و  ینرف  ای  توپمک  رگم  دیروخن  يزیچ  رهظ  ات  دینک و  لیم  هناحبـص  ياج  هب  دـیزیرب و  هدـش  زیمت  لبق 
یمک نیبجنکـس و  وهاک و  اب  زینـشگ  هتک  ماش  اهبـش ، دـینک . لیم  راـهان  ياـج  هب  ناـیم  رد  زور  کـی  زین  ار  لـصف  پوس  ناـیم و  رد  زور 

. دشاب زپبآ  غرم  تشوگ 
مغلـش ملک ، لگ  ودک ، رگنک ، ساویر ، دـننام  ییاهزیچ  دوشیم . هتخپ  هیهت و  تسا  دوجوم  لصف  نامه  رد  هک  یتاجیزبس  زا  لصف  پوس 

. دـشاب هروغبآ  ای  یگناخ  هکرـس  ای  هزات  يومیلبآ  نآ  ینـشاچ  دوش و  هتخپ  یبرچ  نودـب  غرم  اـی  دنفـسوگ  تشوگ  اـب  هکنآ  لاـثما  و 

. دریگ رارق  هدافتسا  دروم  راهان  ياج  هب  نایم  رد  زور  کی  دناوتیم  زین  رانا  قامـس و  توروقهرق و  ولابلآ و  هروغبآ و  ياهشآ  ابروش و 
. دینک هدافتسا  رگید  ياهیشرت  زا  دوش  مکش  ضبق  ثعاب  رانا  قامس و  رگا 

هدافتسا دروم  راهان  ياج  هب  نایم  رد  زور  کی  دناوتیم  رامیب  تسا و  دیفم  رایـسب  لوا  لحارم  رد  ینـساک  بآ  ای  ینـساک  قرع  فرـصم 
. دینک هدافتسا  رگید  ياهیشرت  زا  دوش  مکش  ضبق  ثعاب  رانا  قامس و  رگا  دریگ . رارق 

رامیب تسا و  دیفم  رایسب  لوا  لحارم  رد  ینساک  بآ  ای  ینساک  قرع  فرصم 
129 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

: دینک عورش  ار  ریز  هخسن  مود ، هخسن  مامتا  زا  سپ  دنک . هدافتسا  اهنآ  زا  بآ  ياج  هب  دناوتیم 
هشیر تسوپ  ینـساک - تسوپ  هنایزار - هشیر  تسوپ  مرگ - هب 15  بوکمین  ینساک  مخت  مرگ - مادـک 24  ره  زا  وهاک  مخت  کشرز - - 

مرگ  دودح 250  بآ  مرگ - یگناخ 150  هکرس  مرگ - مادک 9  ره  زا  ربک  خیب  تسوپ  سفرک -
، دوش راخب  یمین  ات  دیناشوجب  سپس  دینک ، سیخ  تعاس  تدم 24  تاعیام  رد  ار  همه  دینک و  بوکمین  طولخم و  ار  کشخ  ياهوراد  - 

ياذغ برچ و  هدرکخرس و  ياهاذغ  زا  ادیکا  دینک و  لیم  ینساک  قرع  ناکتسا  کی  اب  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  کی  اتشان  حبـص  زور  ره 
. دینک زیهرپ  نآ  لاثما  کفپ و  سپیچ و  ازتیپ و  چیودناس و  سابلاک و  سیسوس و  عون  ره  ظیلغ و 

. دریگ رارق  رامیب  ییاذغ  روتسد  رد  کشرز  بآ  رانا و  بآ  بآ و  دوخن  شام و  شآ  يدنه و  رمت  شآ  زینشگ و  شآ 
. دنکیم يریگشیپ  دبک  رد  یناطرس  تخس و  مرو  داجیا  زا  میدرک  رکذ  تیتاپه  نامرد  رد  هک  ییاههخسن 

یقاب نوخ  رد  هک  لاعف  ریغ  سوریو  ندرب  نیب  زا  يارب  روطنیمه  دـیزادرپب و  دـبک  تیوقت  هب  دـبک  فعـض  هطـساوب  ناـقری  ناـمرد  زا  سپ 
: دیدنب راکب  ار  ریز  ياههخسن  دنامیم 

. دینک لیم  نیبجنکس  تبرش  اب  ار  دنویر  بر  يروخیاچ  قشاق  زور 1  ره  ( 1
ناویل ات 1  دـیناشوجب  بآ  ناویل   1 اب 5 / ینیچ  ای  یباعل  اـی  لـیتسا  فرظ  رد  ار  کـشخ  هنزگ  مرگ  دودـح 20  راب  ره  راب و  زور 3  ره  ( 2

. دینک لیم  دینک و  فاص  دنامب ،
نیا ردقنآ  دینک و  لیم  دیشاب  هتشادن  یگدروخامرس  هکیتروصرد  روگنا  هریش  نیبجنکس و  تبرش  ناویل  اذغ 1  ره  اب  هارمه  زور  ره  ( 3

. دوش تیوقت  دبک  دنامن و  امش  ندب  رد  تیتاپه  سوریو  زا  يراثآ  هام  دنچ  زا  سپ  هللا  ءاش  نا  ات  دیهد  همادا  ار  شور 
130 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

نشیوآ و نوسینا و  درز و  هلیله  لقاقـش و  يابرم  هدرورپ و  هلمآ  لیفجنز و  دنق و  لگ  نارفعز و  اهاذـغ ، رد  هریز  فرـصم  هلحرم  نیا  رد 
یمرگ يدرـس و  اب  اهوراد  یمرگ  يدرـس و  هکنآ  رب  طورـشم  دنتـسه  دیفم  دبک  تیوقت  يارب  کخیم  له و  نیچراد و  کشرز و  تبرش 

. دنشاب بسانتم  دبک 
، نشیوآ لسع ، نارفعز ، يرامق ، دوع  مغلـش ، مخت  همودـق ، یکطـصم ، له ، لفلف ، نیچراد ، دـننام  ییاـهوراد  تسا ، درـس  دـبک  هچناـنچ 

. دنتسه دیفم  مه  اب  ات  دنچ  ییاهنت و  هب  ناجنلوخ  یتوکاک ،
. تسا رضم  دبک  فعض  يارب  نآ  بآ  جنران و  ندروخ 
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ناقری يارب  رگید  هخسن 

هفرخ  مخت  ینساک - مخت  رایخ - مخت  زینشگ - مخت  - 
ار نآ  بآ  تبون  رد 3  دوش ، راخب  یمین  ات  دیناشوجب  بآ  هساک  رد 1  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  ات 2  زور  ره  دیریگب و  يواسم  ار  ءازجا  - 

يرامیب هک  دعب  هلحرم  رد  دنک و  زیهرپ  رگید  ياذـغ  ره  نان و  زا  دروخب و  زینـشگ  پوس  باعل  طقف  داح  هلحرم  رد  يرامیب  دـینک و  لیم 
. دهد همادا  هام  نیدنچ  ات  دش  مزال  رگا  ار  وراد  دنک و  لیم  زپ  بآ  ياهاذغ  زینشگ و  پوس  دش ، رتمک 

. دیامن هعجارم  هطوبرم  هخسن  هب  ناقری  سوریو  لماک  عفر  يارب  سپس  دینک و  هدافتسا  یلبق  هخسن  زا  دناوتیم  ینارحب  ریغ  لحارم  رد 
رامیب گنر  ندنادرگرب  يارب  تسا . دیفم  ندرک  قرع  غارفتسا و  هب  رامیب  ندرک  راداو  صیخشت  تروص  رد  ارفص و  ياهلهـسم  فرـصم 

: مینکیم رکذ  ار  نآ  هخسن  هک  دور  راکب  روآهسطع  ياهوراد  مشچ  درز  گنر  ندنادرگرب  يارب  تسا و  دیفم  رایسب  ندرک  قرع 
دحاو مراهچ  کی  هشفنب  لگ  دحاو - مراهچ  کی  زینشگ  مخت  دحاو - شدنک 1  - 

زور ره  دوش . عورـش  اههسطع  ات  دـینک  ربص  دیـشکب و  ینیب  رد  يروخیاچ  قشاق  كون  هزادـناب  فرـصم  ماـگنه  هدرک  ردوپ  ار  اـهوراد  - 
بآ  اب  ار  مشچ 

131 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دییوشب نشیوآ  هدرک  مد  زینشگ و 

. دریذپ ماجنا  یهایگ  بیبط  صیخشت  هب  هک  تسا  مزال  لحارم  یضعب  رد  دصف  ای  ولاز  ای  تماجح  هلیسوب  ینامرد  نوخ 

( نبجلا ءام   ) رینپ بآ 

نبجلا ءام  دوشیم  ادج  نآ  زا  لصاح  رینپ  زا  هک  یبآ  دینک ، طولخم  هروغبآ  ای  ومیلبآ  ای  هکرس  شدوخ  نزو  موسکی  اب  ار  ریـش  رگا 
زا یخرب  دشاب و  هتشذگ  شندییاز  زا  زور  لقا 40  دح  هک  تسا  مشچ  غاز  ای  قزرا  زب  ریش  نبجا  ءام  هیهت  يارب  ریـش  عون  نیرتهب  دراد  مان 
ریش دوبن  رگا  دنفسوگ و  ریـش  دوبن ، رـسیم  زب  ریـش  رگا  لاحرههب  دناهتفگ  رتشیب  یخرب  دشاب و  هتـشذگ  زب  نامیاز  زا  هام  دناهتفگ 3  ءاملع 

اب مرگ  مین  تلاح  رد  ندیشوج  هقیقد  زا 20  سپ  هدیشوج  هزات  ریش  دوریم  تلام  بت  يرامیب  میب  رگا  دوش . هدافتسا  هزیروتـساپ  ریغ  واگ 
ریثأت دوش  بیکرت  ادوس  دـض  ياهوراد  اب  رگا  دـیفم و  رایـسب  يوادوس  طالخا  ضارما و  عفد  يارب  بآ  نیا  دوش . طولخم  یگناـخ  هکرس 

. دهدیم شهاک  زین  ار  رگید  ياهطلخ  هدوب و  ارفص  عفاد  زین  يوارفص  ياهوراد  اب  دوشیم  رتشیب  یبسن  نآ 
بآ اب  تسا . ریظنیب  يوادوس  لاهسا  رد  دنشونب  هدناسیخ و  نبجلا  ءام  رد  هتفرگ  يواسم  نازیم  هب  يدنه  رمت  اب  ار  ریش  نومیتفا و  هچنانچ 

. دنکیم عفد  مه  اب  ار  ارفص  یخلت  مه  ادوس و  مه  نومیتفا 
هک دنیوگ  ار  ییاهوراد  فوفـس  دـنیوگ . فوفـس  نآ  هب  احالطـصا  هک  دـننک  لیم  هدرک و  کشخ  رگید  ياهوراد  اب  ناوتیم  ار  نومیتفا 

. دننک لیم  هتخیر و  نابز  يور  هدرک  کشخ 

لاحط اب  تکراشم  رد  ناقری 

هراشا
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ءام اب  نومیتفا  دنوش . عفد  طلخ  ود  ره  دیاب  نیاربانب  دنراد  تلاخد  ناقری  لیکشت  رد  لاحط  دبک و  زا  يوارفص  يوادوس و  طالخا  الومعم 
مه  نبجلا 

132 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دریگ رارق  دش  رکذ  هک  ناقری  ياهنامرد  ریاس  رانک  رد  دناوتیم  بیکرت  نیا  هک  دنکیم  عفد  ار  ارفص  مه  ادوس و 

يروخاذغ قشاق  اتشان 3  حبص  زور  ره  نآ  رب  هوالع  دنراد . دربراک  هنیمز  نیا  رد  ادوس  ارفص و  تالهـسم  هناگراهچ و  طالخا  تالهـسم 
ياج هب  دـیزیرب و  زیمت  ریـشکاخ  يروخاذـغ  قشاق  يور 3  غادغاد  دـینک و  فاـص  دـینک و  لـح  شوج  بآ  ناوـیل   1 رد 5 / ار  نیبـجنرت 

. دینک لیم  هناحبص 

: هخسن

مادک 15 ره  زا  ربک  هفوکش  جیوافسب - وراد - یگنز  هرتهاش - مرگ - مادک 30  ره  زا  هنایزار  سفرک - هشیر  یلباک - هلیله  هایس - هلیله  - 
مرگ  هایس 6  قبرخ  مرگ -

دیزیرب و نآ  رد  نومیتفا )  ) ریغص سس  مرگ  هدزناپ  سپس  دنامب ، یقاب  بآ  مراهچ  کی  ات  دیناشوجب  بآ  ولیک   1 دودح 5 / اب  ار  اهوراد  - 
. دییامن هفاضا  نآ  رب  ارقیف  جرایا  مرگ  دینک و 2  فاص  دروخب ، یشوج  هس  ود  دیراذگب 

. دینک فرصم  زاین  بسانت  هب  هنازور 

ارقیف جرایا 

نآ ءزج  ات 12  هزادنا 6  هب  دیریگب و  يواسم  مادک  ره  زا  نارفعز ، ناسلب ، دوع  ناسلب ، بح  نوراسا ، ینیچراد ، یکطصم ، هخیلـس ، لبنس ،
تروصب دراد و  فرـصم  خـیرات  لاس  اـت 1  نآ  کـشخ  دـننکیم . لـخاد  درز  ربص  هیودا  عومجم  نزو  اـت  یـضعب  دـینک . دراو  درز  ربص 

يادوس دـض  ياهوراد  نومیتفا و  نیبجنکـس و  اب  نبجلا ) ءاـم   ) رینپ بآ  تسا . موس  لوا  رد  کـشخ  مرگ و  نآ  جازم  لاـس . ات 4  نوجعم 
. دندیفم یگمه  رگید 

. تسا دیفم  سفرک  بآ  يزیرجات و  بآ  نیبجنکس ، اب  برت  گرب  بآ  ربک ، گرب  بآ 
133 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

دبک رگید  ياهیرامیب  مشش : لصف 

هراشا
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ارفص هسیک  گنس 

هراشا
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ظیلغت ارفـص  هسیک  رد  داوم  مامت  دنکیم . حـشرت  ارفـص  رتیل   1 اـت 5 / مین  زور  رد  یلو  تـسا  یـسیس  ات 70  نیب 40  ارفـص  هسیک  مجح 
. دوشیم جراخ  ندب  زا  يوارفص  ياهدیسا  ددرگیم . ظیلغت  ارفص  هسیک  رد  ربارب  ات 12  طسوتم 5  روطب  ارفص  دنوشیم .

. دنتسه ياهوهق  ای  هایس  ارثکا  دنوشیم  داجیا  ارفص  هسیک  رد  هک  ییاهگنس 
ارفص هسیک  هیحان  رد  دیدش  درد  الومعم  دنوشیم . تفای  يراجم  ای  ارفص  هسیک  رد  ياهوهق  ياهگنس  ارفص و  هسیک  رد  هایس  ياهگنس 

هب درد  هاگ  دشاب ، هتـشاد  تدش  درد  تعاس  دنچ  یلا  مین  تسا  نکمم  دوشیم . داجیا  یندرک  خرـس  مجحرپ و  برچ و  ياذغ  ندروخ  اب 
، گنس ندرک  ریگ  رثا  رد  دبایم . دادتما  تسار  هناش  كون  تمس  هب  یهاگ  و  دراد . دوجو  غارفتـسا  عوهت و  تلاح  دنزیم و  اههناش  تشپ 

ندرک فرطرب  هب  رداق  یبرغ  بط  دیامن . داجیا  ینمزم  درد  دـنک و  مرو  تسا  نکمم  دبـسچیم و  فارطا  ياهتفاب  هب  يوارفـص  يارجم 
یلو دربب ، نایم  زا  دناوتیم  ار  گنـس  دودح 20 % لاس  ات 2  دوشیم  هئارا  هک  ییاهوراد  ابیرقت  یحارج و  لـمع  اـب  رگم  تسین  اـهگنس 
رظن رد  دـیاب  مه  ار  يوارفـص  ياهگنـس  هدـنرب  نیب  زا  ییایمیـش  ياهوراد  ضراوع  دومن . دـهاوخ  تشگزاب  يرامیب  وراد  عطق  اب  هرابود 

. تفرگ

ارفص هسیک  گنس  نامرد  هخسن 

مخت زینشگ - مخت  زبس - هریز  ینساک - مخت  کنخان - هتـسپ - تسوپ  نابزواگ - نیریـش - نوسینا  خلت - نوسینا  نایب - نیریـش  هنایزار - - 
ترذ  لکاک  کساخراخ - دیوش -

135 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 
هرابود دینک و  طولخم  اهوراد  لک  نزو  هب  رکـش  اب  سپـس  دوش  در  کلا  نیرتزیر  زا  ات  دینک  ردوپ  ار  اهوراد  دیریگب ، يواسم  ار  ءازجا  - 

. دینک لیم  هتخیر و  شوج  بآ  ناکتسا  فصن  رد  اذغ  ره  زا  لبق  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق   1 دوش . مرن  الماک  ات  دینک  کلا  دینک و  ردوپ 
- عانعن هایـس - هریز  هنایزار - نایب - نیریـش  جـنکاک - کساخراخ - هشفاـک - مخت  دـیوش - مخت  جـنران - لـالخ  ترذ - لـکاک  لـه - ( 2

نوسینا 
رد هتخاـس  يدوخن  ياهصرق 1  دـینک و  طولخم  لسع  یمک  اب  دوش ، در  هناـنز  كزاـن  باروج  زا  هکناـنچنآ  دـینک  ردوپ  ار  اـهوراد  - 

. دینک کشخ  باتفآ 
دینک لیم  زور  ره  ار  اهنآ  زا  ددع  یلا 9  يزور 6 

: دینک لیم  ناکتسا  ات 1  فصن  راب  ره  باوخ  عقوم  رهظ و  زا  دعب   4 حبص ، تعاس 10  هدرک ، طولخم  ار  ریز  تایقرع  ( 3
- سودوخوطـسا مرپسا - هاش  هنوباب - ربنـسوس - هنایزار - نابزواگ - ناـیب - نیریـش  رتشراـخ - کـساخراخ - نارداـموب - هنزگ - نشیوآ -

. دینک هیهت  يواسم  رادقم  هب  مادک  ره  زا  یتوکاک - عانعن -
نیرتهب دنک ، زیهرپ  نآ  لاثما  کفپ و  سپیچ و  هباشون و  سابلاک و  سیسوس و  تفـس و  ياذغ  یندرک و  خرـس  برچ ، ياذغ  زا  رامیب  ( 4

. تسا مضه  دوز  ياذغ  بآ و  دوخن  زینشگ ، پوس  اذغ 

ریهک

هراشا
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، شراخ لحم  مروت  يزمرق و  باهتلا ، صخـشم ، ياج  نودـب  ندـب  یمامت  رد  هدرتسگ  ياهـشراخ  ریظن  یمئـالع  اـب  ریهک  يرهاـظ  رظن  زا 
. دوشیم صخشم  ندناراخ و ...  هبرض ، قرعت ، امرگ ، امرس ، لیبق  زا  یجراخ  لماوع  هب  تیساسح  باهتلا و  لحم  ندوب  ریغتم 

نیا زا  مادـکچیه  تسا ، ملـسم  هچنآ  اـما  تسا ، هدـش  هتخانـش  يراـمیب  نـیا  ندـمآ  دوـجوب  رد  ياهدـیچیپ  ياهمـسیناکم  یبرغ  بـط  رد 
یهجوت  تایفشک ،
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نوخ دیفس  ياهلوبلگ  عاونا  زا  یکی   ) اهلیفنیزوئا یعیبط  ریغ  شنکاو  کش  نودب  دنتسین . يرامیب  نیا  یلـصا  ءاشنم  تلع و  هرابرد  یقطنم 

. دشاب هتـشاد  يرتهدننکهیجوت  رتیقطنم و  یلیلد  دیاب  ناسنا  ندـب  يدوخ  ياهلولـس  لباقم  رد  دنتـسه ) ندـب  یعافد  متـسیس  ءاضعا  زا  هک 
تقوـم تروـص  هب  ار  تسوـپ  شراـخ  تعرـس  هب  Betametasone ,Hydroxizine و ...  دننام دـیدج  بط  رد  جـیار  ياـهوراد 

اب هتبلا  . ) يراـمیب هدـننکنامرد  هن  تسا  تقوـم  نکـسم  کـی  دـح  رد  طـقف  وراد  ریثأـت  هک  تسا  هدـش  تباـث  هبرجت  هب  اـما  دـنناشنیمورف 
مـسیناکم دـیاش  دوشیم . وجتـسج  دـبک  رد  يرامیب  نیا  ببـس  تلع و  ناریا  بط  رد  ییایمیـش ) ياـهوراد  یبناـج  ضراوع  زا  رظنفرص 

هچنآ لاح ، ره  هب  تسا . هیـضرف  نیا  دیؤم  هک  دراد  دوجو  يدـهاوش  مئالع و  اما  دـشاب  هدـشن  فشک  یتسرد  هب  هیـضرف  نیا  ییایمیـشویب 
نکهشیر هدش و  نامرد  تعرس  هب  اهنژرلآ  دساف و  طالخا  ازيرامیب ، داوم  زا  نوخ  هیفصت  يدبک و  يزاسکاپ  اب  يرامیب  نیا  تسا ، ملسم 

. ددرگیم
ات يرامیب  هشیر  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  اما  دـننکیم  شکورف  تعرـس  هب  تاباهتلا  دـنچره  ریهک ، دـض  ییایمیـش  ياهوراد  فرـصم  اب  اما 

ینـس ره  رد  یلو  دوشیم  هدید  اههچب  اهناوج و  رد  رتشیب  دـندرگیمزاب . يرامیب  يرهاظ  مئالع  وراد  عطق  اب  هدـنام و  یقاب  ندـب  رد  اهلاس 
جراـخ لداـعت  تلاـح  زا  ود  ره  ادوس  ارفـص و  هاـگ  ددرگیم  لـصاح  يوارفـص  جازم  ءوـس  هبلغ  زورب  اـب  ارثـکا  دـنک ، زورب  تسا  نکمم 

. دیآیم دوجوب  امزگا  دنک  هبلغ  ادوس  رگا  دننکیم . داجیا  ریهک  يرامیب  دنوشیم و 
مخز نودـب  تسد و  تسوپ  اب  ندـناراخ  اب  دراد  لیامت  ناـسنا  هک  تسوپ  رد  شراـخ  ساـسحا  دوشیم  ناـیامن  زور  لوط  رد  رتشیب  ریهک 
رتشیب اهنز  رد  ریهک  دوشیم . تمـسق  نامه  مروت  ثعاب  نآ  ندـناراخ  یجراخ و  ءایـشا  اب  تسوپ  ندروخ  رب  دـهد . شراـخ  ار  نآ  ندـش 

. دنکیم زورب 
قیمعت ثعاب  دناوتیم  برچ  مضهرید و  هدرک و  خرـس  ظیلغ و  ياذغ  ره  دنوشیم . نآ  دیدشت  ثعاب  هدـننککیرحت  ياهاذـغ  زا  یخرب 

. ددرگ يرامیب 
ياهینتسب  ناجمداب ، یگنرفهجوگ ، غرممخت ، هدش ، خرس  یهام  لیجآ ،
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هباشون و کفپ ، سپیچ ، سابلاک ، سیـسوس و  یجراخ ، ءایـشا  اب  ساـمت  شزرو ، بآ ، رون ، اـمرگ ، امرـس ، روبنز ، شین  اـهلگنا ، یگنر ،

. دوشیم يدبک  نارامیب  عضو  ندش  رتدب  ثعاب  نآ  لاثما 
رامیب یهایگ  ياهنامرد  اب  لاـحرههب  دراد  يدـبک  یطلخ  أـشنم  اـم  رظن  زا  اـما  دروآ  میهاوخ  زین  تسوپ  شخب  رد  ار  اـمزگا  ریهک و  ثحب 

. دید دهاوخ  بیسآ  رتمک  دنک  فرصم  ازتیساسح  ياهاذغ  زا  رگا  یتح 

ریهک نامرد 

هراشا

قشاق يور 3  ار  نآ  غادغاد  هلصافالب  دسرب ، شوج  دح  هب  ات  دینک  غاد  ار  هرتهاش  قرع  ناویل   2 اهحبص : زور  ات 15  نایم  رد  زور  کی  ( 1
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ناتیارب یگنسرگ  لمحت  رگا  دیروخن . يزیچ  رهظ  ات  دینک  لیم  هناحبـص  ياج  هب  دیزیرب و  دیاهدرک  زییمت  لبق  زا  هک  ریـشکاخ  يروخاذغ 
. دینک لیم  قیقر  ینرف  ای  هتخپ و  هویم  دیناوتیم  طقف  رهظ  ات  دوبن  تحلصم  ای  دوب و  تخس 

قشاق يور 3  غادغاد  ار  نآ  دـینک و  فاص  دـینک ، لـح  شوج  بآ  ناویل   1 رد 5 / ار  نیبجنرت  يروخاذـغ  قشاق  اتشان 3  حبـص  دعب  زور 
. دینک لمع  لبق  زور  لثم  رهظ  ات  دینک و  لیم  هناحبص  ياج  هب  دیزیرب و  دیاهدرک  زیمت  لبق  زا  هک  ریشکاخ  يروخاذغ 

: دینک خبط  مه  اب  ار  ریز  داوم  دینک : لیم  زینشگ  پوس  نایم  رد  زور  اهرهظ 1  ( 2
یتشروخ  يولآ  ای  اراخب  يولآ  یبرچ + نودب  غرم  ای  دنفسوگ  هچیهام  جنرب + یمک  سدع + ردنغچ + گرب  ای  جانفسا  زینشگ + يزبس 
نامه رد  هچره  مغلـش و  ودک و  ای  رگنک  ای  سفرک  دننام  ییاهیزبس  هک  دینک  لیم  لصف  پوس  ای  ابروش  اب  وج  پوس  نایم  رد  زور  کی  - 

، يدـنه رمت  لـیبق : زا  شرت  ینـشاچ  کـی  دوـش و  هتخپ  یبرچ  نودـب  غرم  اـی  دنفـسوگ  تشوـگ  يرادـقم  اـب  تسا . دوـجوم  لاـس  لـصف 
. دوش هتخیر  نآ  رد  نآ  لاثما  ولابلآ و  توروقهرق و  هکرس و  ومیلبآ ، هروغبآ ،

اهرهظ زا  دعب  ( 3
138 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

: ماع لهسم 

مرگ  مادک 25  ره  زا  یمتخ  لگ  ناتک - مخت  نیتنسفا - مرگ - مادک 50  ره  زا  نیبجنرت - خرس - لگ  انس - - 
فاص دنامب  ناویل  ات 1  دیناشوجب  بآ  ناویل   1 رد 5 / ار  يروخاذغ  قشاق  راب 1  ره  اذغ  زا  دعب  بش  رهظ و  دـینک ، بوکمین  ار  اهوراد  - 

. دینک لیم  هدرک  نیریش  دینک و 
دناوتیم دشن  مکش  شنار  راچد  نآ  ندروخ  رابود  اب  یصخش  رگا  اذل  دنکیم . تکرـش  ریهک  نامرد  رد  نداد  لاهـسا  قیرط  زا  وراد  نیا 
ياهنوگب لاحرههب  دهد . شهاک  ار  نآ  فرصم  دناوتیم  دش  دیدش  لاهـسا  راچد  یـصخش  رگا  سکعرب  دهد و  شیازفا  ار  نآ  فرـصم 

. دشاب رارقرب  زور  ات 15  یمیالم  لاهسا  هک  دوش  فرصم 

: ماش اهبش 

: دینک لیم  باختنا و  دیهاوخیم  هک  ار  رادقم  ره  ریز  دراوم  زا 
زپبآ يودک  زپبآ - غرم  تشوگ  یمک  نیبجنکس - تبرش  وهاک - دالاس  زینشگ - هتک 

دییوشب نآ  اب  ار  رس  ندب و  سپـس  دینک و  ربص  تعاس  مین  دیلامب  یمتخ  لگ  ردس و  ار  اپ  ات  رـس  زا  هتفر  مامح  هب  زور ، ات 15  بش  ره  ( 5
. دینکن هدافتسا  وپماش  نوباص و  عون  چیه  زا  دوش و  زیمت  ندب  رس و  تسوپ  الماک  ات 

زین ریز  هخـسن  زا  رتـیوق  يوشتـسش  يوراد  هب  زاـین  تروص  رد  تسا  دـحاو  کـی  یمتخ  لـگ  ردوپ  دـحاو و  ردـس 5  ردوپ  بیکرت  نازیم 
: دیریگب کمک  دیناوتیم 

مزال  رادقم  هب  دیفس  یمتخ  لگ  ردوپ  مرگ - مادک 25  ره  زا  یلگ  میرم  هنوباب - نشیوآ - زینشگ - مخت  - 
زا ناکتسا  کی  هزادنا  هب  یمتخ ، لگ  ردس و  زا  هدافتسا  زا  شیپ  نایم  رد  زور  کی  هدرک  طولخم  ار  اهوراد  ریاس  یمتخ  لگ  زا  ریغ  هب  - 

1 دودح 5 / اب  ار  وراد 
139 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

دییامن و هفاضا  تسام  يرادقم  یمتخ و  لگ  ردوپ  يروخاذغ  قشاق  کی  هدرک و  فاص  دوش . راخب  نآ  زا  یمین  ات  دـیناشوجب  بآ  يرطب 
. دییوشب یمتخ  لگ  ردس و  اب  سپس  دنامب  هقیقد  ات 20   15 دیلامب . ندب  رساترس  رب  مامح  رد 

افش کیپ  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 749 

http://www.ghaemiyeh.com


یبرچ و واگ و  هلاسوگ و  تشوگ  یندرک و  خرـس  عون  ره  کفپ و  سپیچ و  ساـبلاک ، سیـسوس ، فرـصم  زا  ادـیکا  ناـمرد  لوط  رد  ( 6
. دینک زیهرپ  هباشون  خی و  بآ  يدانق و  تاجینیریش 

دبک شالت  نآ  تلع  دوش و  رتشیب  نآ  تاباهتلا  ریهک و  تسا  نکمم  قوف ، میژر  فرـصم  اب  نامرد  يادـتبا  زور  دـنچ  رد  هک  دـینک  هجوت 
تسوپ هار  زا  سپس  هدرک و  تکرح  اهمادنا  قورع و  يوس  هب  دبک  زا  روآتیساسح  داوم  ادتبا  تسازتیـساسح . داوم  ندنار  نوریب  يارب 
ندروخ اب  هک  دـنک  روصت  دـیابن  راـمیب  نیارباـنب  دوشیم . عفد  لاهـسا  قیرط  زا  زین  ازتیـساسح  رـضم و  داوم  زا  يرادـقم  دـنوشیم . عفد 

. تسا عیرس  يدوبهب  دیون  یتسوپ  تاباهتلا  نیا  هکلب  هدش  رتدب  شیرامیب  اهوراد 
راکب ار  ریز  هخسن  تشاد ، دوجو  شیبومک  زونه  يرامیب  هکیتروصرد  دیداد ، ماجنا  ار  قوف  ییوراد  ییاذغ و  میژر  هک  زور  زا 15  سپ 

زا دـنک و  تیاعر  ار  زیهرپ  ناـنچمه  دـیاب  راـمیب  هکلب  تسین  يراـبجا  هزور  ییاذـغ 15  میژر  رگید  هلحرم  نـیا  رد  دـیهد . هـمادا  هدرب و 
. دیامن افتکا  کبس  ياذغ  هب  اهبش  دنک و  لیم  راب  دنچ  ياهتفه  دش  رکذ  هک  ییاهپوس 

: رگید برجم  هخسن 

ره زا  بیطلا  لبنـس  نیتنـسفا - هیوبجنرداب - نابزواگ - لگ  ترذ - لکاک  هشفاـک - سـالیگ - مد  کـساخراخ - گـنهراب - ریـشکاخ - - 
مرگ  مادک 20 

ناویل مین  کی و  رد  ار  وراد  زا  يروخاذـغ  قشاق  کی  راب  ره  ماش  راهن و  هناحبـص ، زا  دـعب  دـینک . طولخم  هدرک و  بوکمین  ار  اهوراد  - 
. دییامن لیم  نیریش ، هدرک و  فاص  دنامب . ناویل  کی  ات  دیناشوجب  بآ 

140 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

: رگید هخسن 

طولخم زا  ناویل  کی  اب  ار  نآ  يروخاذـغ  ات  يروخابرم  قشاق  کی  اذـغ  زا  لبق  دـینک . زیمت  دـیریگب و  يواسم  ار  ریـشکاخ  گنهراب ، ( 1
: دینک لیم  ریز  تایقرع 

عانعن  قرع  نارداموب ، قرع  هنوباب ، قرع  کساخراخ ، قرع  رتشراخ ، قرع  نابزواگ ، قرع 
مرگ  مادک 20  ره  زا  هنایزار  نایب - نیریش  نابزواگ - هنوباب - زینشگ - مخت  بانع - ( 2

. دییامن لیم  هدرک و  مد  ياچ  دننام  ار  نآ  زا  يروخاذغ  قشاق  کی  راب  ره  راب  يزور 3  دینک ، بوکمین  ار  اهوراد  - 
وپماش و فرـصم  زا  دـییوشب و  هکرـس  ردـس و  ای  تسام  ردـس و  ای  یمتخ  لگ  ردـس و  اب  ار  ندـب  ماـمت  ماـمح  رد  راـب  یلا 3  هـتفه 2  ( 3

: دیرب راکب  ار  ریز  هخسن  دیسر  موس  هلحرم  هب  دوب و  دیدش  یلیخ  ریهک  رگا  دینک . يراددوخ  يرطع  ياهنوباص 
مرگ  مادک 7  ره  زا  بیطلا  لبنس  شوجنزرم - سودوخوطسا - جنران - راهب  مرگ - مادک 50  ره  زا  یلگ  میرم  نابزواگ - توروقهرق - - 

: دوش راخب  نآ  موسکی  ات  دیناشوجب  ریز  تایقرع  رد  ار  اهوراد  - 
مادـک ره  زا  جـنرانراهب ، قرع  عانعن ، قرع  رتشراخ ، قرع  نیتنـسفا ، قرع  هنزگ ، قرع  هیوبجنرداب ، قرع  نارداـموب ، قرع  ناـبزواگ ، قرع 

. يرطب کی 
. ددرگ تیاعر  اهزیهرپ  ریاس  دوشن و  خرس  یبرچ و  نودب  زپبآ و  اذغ 

: رگید هخسن 

مرگ  مادک 20  ره  زا  یمتخ  لگ  هنوباب - وهاک - مخت  کشرز - هرتهاش - بانع - - 
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دینک فاص  دنامب ، ناویل  کی  ات  دیناشوجب  بآ  ناویل   1 رد 5 / ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  کی  راب  ره  راب  يزور 3  بوکمین و  ار  اهوراد  - 
. دییامن لیم  هدرک  نیریش  یمک  و 

141 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 
مادک ره  تسا . دیفم  زور  رد  تعاس  مین  تدم  هب  ندب و  مامت  هب  تسام  اب  ردس  هرتهاش ، نارداموب ، یلگ ، میرم  یمتخ ، لگ  ردوپ  ندیلام 

. تسا دیفم  کمن  تسام و  اب  هیوشاپ  دیلامب . ندب  هب  نوتیز  نغور  ای  نیریسیلگ  تسام و  اب  دیناوتیم  ار  قوف  دراوم  همه  ای 
. تسا دیفم  ییاذغ  میژر  تیاعر  اب  ریهک  نامرد  يارب  يدبک  مرگ  جازم  ءوس  ياهوراد  یلک  روطب 

: يریگنوخ

. تسا بجاو  هاگ  دیفم و  رایسب  ولاز  ای  دصف  ای  تماجح  شور  هب  يریگنوخ 
. ددرگ رامیب  یناوتان  ثعاب  دیابن  يریگنوخ 

ادوس ای  سیسایروزپ  ابوق ، امزگا ،

هراشا

. دهدیم ناشن  ار  دوخ  یتسوپ  تارهاظت  تروصب  هک  تسا  يدبک  يرامیب  یعون 
. دنکیم يزادنا  هتـسوپ  هاگ  هتـشادرب و  كرت  هتـسویپ و  مه  هب  جـیردت  هب  دوشیم و  رهاظ  تسوپ  حطـس  رد  روآشراخ  ییاهـشوج  ادـتبا 

نارامیب هنوگنیا  دنتـسه . يرامیب  نیا  عاونا  زا  یگمه  سیـسایروزپ  امزگا و  یـشوقنالتاچ و  ياهشوج  رت ، کشخ و  هفعـس  ياـهشوج 
. دنریگیم هدهع  هب  یشقن  مه  اههیلک  لاحط و  دنراد ، ود  ره  ای  دبک  ای  هدعم  جازم  ءوس  زا  یمیالع  ارثکا 

: نامرد

ادوس و رگا  دنراد . يرامیب  نیا  داجیا  رد  يزراب  شقن  يوادوس  طالخا  الومعم  دوش . يزاسکاپ  ییاسانـش و  سنج  دب  طالخا  دـیاب  ادـتبا 
اهمهرم اهدامض و  اب  هک  تسا  تروص  نیا  رد  اهنت  دنوش . يزاسکاپ  ود  ره  طلخ  نازیم  بسانت  هب  دیاب  دنشاب  هتشاد  تلاخد  ود  ره  ارفص 

نیا  ناوتیم  بسانم  ياهنزبآ  و 
142 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

راکب ادتبا  رد  طالخا  هیلخت  یلک  هخـسن  نیا  نیاربانب  دنراد  تلاخد  مغلب  ادوس  ارفـص و  نوخ و  يرامیب  تدـش  رد  درب  نایم  زا  ار  يرامیب 
. دوریم

هام کی  ات  زور   15

قشاق هس  يور  غاد  غاد  ار  نآ  دینک و  فاص  دینک  لح  شوج  بآ  ناویل   1 رد 5 / ار  هرتهاش  قرع  ناویل  اتشان 2  حبص  نایم  رد  زور  کی 
. قیقر ینرف  ای  هتخپ  هویم  رگم  دیروخن  يزیچ  رهظ  ات  دینک  لیم  هناحبص  ياج  هب  دیزیرب و  هدش  زیمت  لبق  زا  هک  ریشکاخ  يروخاذغ 
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يولآ اب  یبرچ  نودب  غرم  ای  دنفـسوگ  هچیهام  جنرب و  یمک  سدـع و  ردـنغچ و  گرب  ای  جانفـسا  ای  زینـشگ  يزبس  اب  دـشاب  پوس  اهرهظ 
، ساویر رگنک ، دـننام  دـشاب  لصف  نامه  رد  دوجوم  طلخ  دـض  هدننکهیفـصت  ياههویم  اهيزبس و  زا  پوس  ای  یتشروخ و  يولآ  ای  اراـخب 

رمت ای  هروغبآ  ای  هکرـس  ای  ومیل  بآ  دـننام  ییاهیـشرت  هدـش و  زپبآ  غرم  ای  دنفـسوگ  تشوگ  اب  نآ  لاثما  مغلـش و  ملک ، لگ  ودـک ،
. دشاب هیلک  نوخ و  دبک و  هدعم و  هینادز  هدننکكاپ و  هکنآ  لاثما  مغلش و  شآ  هروغبآ ، شآ  رانا ، شآ  دننام  ییاهشآ  ای  يدنه 

: دوش فرصم  هدناشوج  تروصب  ریز  هخسن  اهرهظ  زا  دعب 
مرگ  مادک 25  ره  زا  نایب  نیریش  سودوخوطسا - هنایزار - نابزواگ - لگ  شوایسرپ - - 

دینک فاص  دنامب  ناویل  کی  ات  دیناشوجب  بآ  ناویل   1 رد 5 / ار  يروخاذغ  قشاق  کی  راب  ره  بش  رهظ و  هدرک و  بوکمین  ار  اهوراد  - 
. دینک لیم  هدرک و  نیریش  و 

یبرچ و نودب  زپبآ  غرم  تشوگ  یمک  اب  زینـشگ  هتک  دننام  دوش  فرـصم  بش  لیاوا  رد  دـشاب و  مضه  دوز  کبـس و  ماش  اذـغ  اهبش 
. نآ لاثما  نیبجنکس و  اب  هتخپ  ودک  ای  نیبجنکس  وهاک و 

(، هبوچدرز زا  ریغ   ) تاجهیودا زا  هجو  چیه  هب  رامیب  نامرد  تدم  لوط  رد 
143 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دینکن هدافتسا  يدانق  تاجینیریش  کفپ و  سپیچ ، سابلاک ، سیسوس و  یندرک ، خرس  یبرچ ،
ات 15 دینک . هفاضا  خرـس  لگ  انـس ، دحاو ، ره  رهظ  زا  دعب  هدناشوج  هب  دشن ، رتشیب  عوفدم  عفد  تاعفد  دادـعت  دـشن و  مرن  رامیب  جازم  رگا 

ياهطلخ تسا . تسوپ  ذفانم  عفد  ياههار  نیا  زا  یکی  دوشیم . عفد  یعفد  ياههار  زا  جـیردت  هب  دـننکیم و  نتخپ  هب  عورـش  طالخا  زور 
اذل دنتـسه ، تسوپ  ذفانم  زا  جورخ  ناهاوخ  هدش و  عمج  تسوپ  ریز  دنروآیم و  موجه  تسوپ  يوسب  دایز  مک و  ریداقم  رد  هدش  هدـنار 

زا رامیب  دـیابن  تسا و  دوبهب  هناشن  تالاح  نیا  دریگارف . ار  راـمیب  ندـب  ماـمت  تروص و  تسوپ  يدـیدش  مرو  تسا  نکمم  تدـم  نیا  رد 
نیا زور  دنچ  زا  سپ  دبای . شیازفا  تسوپ  باهتلا  شراخ و  تسا  نکمم  دوشیم و  رتدـب  تسوپ  رهاظ  دـنک . تشحو  ساسحا  اهنآ  زورب 

. دنوشیم عفد  اههدور  قیرط  زا  رگید  يوس  زا  تسوپ و  قیرط  زا  سنجدب  ياهطلخ  زا  يدایز  رادقم  هدرک و  شکورف  تالاح 

ییوراد نزبآ  مامح 

لگ ردـس و  اب  هدرک و  سیخ  ار  اـپ  اـت  رـس  زا  دورب و  ماـمح  هب  بش  ره  راـمیب  لوا  زور  صوصخب 15  يزاـسکاپ  نتخپ و  تدـم  لوط  رد 
ياهوپماش مان  هب  هک  ییاهوپماش  اههدنیوش و  وپماش و  نوباص و  عون  ره  فرصم  زا  دیوشب و  سپس  دنک و  ربص  تعاس  مین  دناشوپب  یمتخ 

. دنک زیهرپ  دوشیم  تفای  رازاب  رد  یهایگ 
. دیامن يریگنوخ  هب  مادقا  زور  زا 15  سپ 

. دوش ماجنا  رامیب  عضو  هب  هجوت  اب  يریگنوخ  نیا 
. دینک يریگنوخ  ولاز  اب  اهاپ  تسد و  شوگ و  زا  هرود  هس  تسا . بوخ  رامیب  ناوت  رگا 

دیآ دنب  دوخهبدوخ  يزیرنوخ  دعب  یتاعاس  ات  دـینک  ربص  اهولاز  نداتفا  زا  سپ  هتخادـنا و  اهشوگ  تشپ  ار  زیر  يولاز  ددـع  ادتبا 20  ( 1
میمرت  يارب  سپس 

144 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 
ریمخ شوج  بآ  اب  دـینک و  ردوپ  ار  زینـشگ  مخت  نشیوآ و  یمتخ و  لگ  يرادـقم  اهچراق  تنوفع و  ذوفن  زا  يریگولج  اهشین و  ياـج 

. دینکن زاب  تعاس  ات 24  دیدنبب و  ار  نآ  يور  هچراپ  اب  دینک و  دامض  اهمخز  يور  دینک و 
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: دیهد همادا  هزور  هرود 15  مامتا  زا  سپ  ار  ریز  هخسن 

ره زا  نابزواگ  لگ  وهاک - مخت  کـساخراخ - جیوافـسب - نیتنـسفا - نومیتفا - شوایـسرپ - مرگ - مادک 50  ره  زا  خرـس - لگ  انـس - - 
مرگ  مادک 25 

1 رد 5 / ار  يروخاذغ  قشاق  کی  اذغ  ره  زا  دعب  بش  رهظ و  ای  بش و  رهظ و  حبـص و  راب  یلا 3  يزور 2  هدرک و  بوکمین  ار  اهوراد  - 
. دینک لیم  هدرک و  نیریش  دینک و  فاص  دنامب  ناویل  کی  ات  دیناشوجب  بآ  ناویل 

تباجا زور  رد  راب  دنچ  هتـشاد و  یمیالم  لاهـسا  تلاح  مکـش  هراومه  هک  دینک  نییعت  ياهنوگب  ار  وراد  فرـصم  تاعفد  رادـقم و  میظنت 
. دریگ ماجنا  جازم 

. دیهد شیازفا  راب  یلا 3  يزور 2  ات  ار  نآ  رادقم  دوبن  راک  رد  لاهسا  رگا  مک و  ار  هدناشوج  تاعفد  دادعت  دوب  دیدش  لاهسا  رگا 
يور ددع  ات 7   5 تسا ، مک  رامیب  ناوت  رگا  دیزادنیب  تسد  ره  يور  طسوتم  يولاز  ددع  شوگ 10  تشپ  يولاز  نتخادنا  زا  دعب  زور   20

. دیزادنایب تسد  ره 
مامح رد  راب  یلا 3  ياهتفه 2  لقا  دح  دینک . زیهرپ  نوباص  وپماش و  فرـصم  زا  دیهد و  همادا  زاین  نازیم  هب  ار  یمتخ  لگ  ردس و  اب  مامح 

. دیهد همادا  ار  لبق  ییوراد  هخسن  دییوشب و  ار  ندب  روتسد  قبط 
ار اپ  ره  ياهولاز  دادـعت  ددـع  ات 5  دیناوتیم  رامیب  ناوت  هب  تبـسن  دـیزادنایب . تشرد  يولاز  ددـع  مادـک 10  ره  اهاپ  يور  دـعب  زور   20

. دیهد شهاک 
. دـیهد ماجنا  روتـسد  قبط  لوا  زور  مامتا 15  زا  دـعب  ای  لوا  زور  زا  ار  ریز  داـمپ  دامـض و  اـمزگا  ياـهمخز  يارب  ناـمرد  تدـم  لوط  رد 

دامپ دامض و  هب  زاین  رتقیمع  ياهمخز  يارب  اما  دباییم  دوبهب  يزاسکاپ  شور  نامه  اب  کچوک  ياهمخز  یحطـس و  ياهشوج  الومعم 
عضوم  يور  میقتسم و  يریگنوخ  هاگ  و 

145 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. تسا مزال  مخز 

امزگا ياهدامض 

هراشا

مرگ  مادک 25  ره  زا  درز  درگوگ  درز - ربص  علق - بادیفس  انح - - 
اهردوپ دینک  فاص  دنامب  ناکتسا  کی  زا  رتمک  ات  هدناشوج  بآ  ناویل  رد 3  ار  قزرا  لقم  مرگ  ات 75  مرگ   50 هدرک ، ردوپ  ار  اهوراد  - 

هفاضا ومیل  بآ  ای  هکرـس  يروخاذـغ  قشاق  کی  دـیآرد . مهرم  تروصب  ات  دـینک  برچ  دـجنک  نغور  اب  سپـس  طولخم و  نآ  بآ  اب  ار 
اب دییوشب و  مرگ  بآ  اب  حبص  دینکن . زاب  حبـص  ات  دیدنبب و  امزگا  مخز  يور  دیرادرب و  ار  نآ  زا  مزال  رادقم  بش  ره  دیراد . هگن  دینک و 

. دینک برچ  ینمرا  لگ  دامپ 

ینمرا لگ  دامپ  هیهت  زرط 

اب ار  مرن  لگ  سپـس  دوش ، ادـج  نآ  نش  هسام و  ات  دـینک  فاص  ردـقنآ  دـیناشوجب و  بآ  اب  دـیهاوخیم  هک  رادـقم  ره  هب  ار  ینمرا  لگ 
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فرظ هت  لگ  دـنامب و  لگ  اب  نغور  دورب و  بآ  ات  دـیناشوجب  میـالم  هلعـش  يور  طولخم و  اـهلگ  نزو  ربارب  هس  نازیم  هب  دـجنک  نغور 
. دوش تفس  تخاونکی  روطب  ات  دینز  مهرب  ندش  درس  ات  دینک و  لح  نآ  رد  ار  لسع  موم  يرادقم  هاگنآ  دوش  نتخوس  هب  بیرغ 

امزگا ياهمخز  رب  رگید  رثؤم  ياهدامض 

هکرـس و رانا و  تسوپ  زا  یبیکرت  تسا . بوخ  رایـسب  دنفـسوگ  هبند  یبرچ  اب  وزام  هتخوس  همـسو ، وزاـم و  هتخوس  وزاـم ، هتخوس  اـنح و 
. تسا بوخ  دشاب  نآ  رد  گنس  رادرم  رگا  تسا و  بوخ  لسع  موم  اب  خرس  لگ  نغور 

: رگید دامض 

مرگ  مادک 20  ره  زا  یمتخ  لگ  نیریش - شوج  انح - ردس - کساخراخ - ریشکاخ - - 
146 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 

اب دییوشب و  حبـص  دینک ، دامـض  عضوم  رب  هدرک و  ریمخ  تسام  یمک  اب  ار  نآ  زا  زاین  دروم  رادـقم  هب  بش  ره  هدرک و  ردوپ  ار  اهوراد  - 
. دینک برچ  ینمرا  لگ  دامپ 

: رگید دامض 

. دوش دامض  طولخم و  دجنک  نغور  اب  دوش و  ردوپ  ینمرا  لگ  سانور - درگوگ - کمن و  زبس - جاز  درز - جاز  - 
. تسا بوخ  شدنک  هبوچدرز و  اب  هکرس  یبرع و  غمص  هتخوس و  يوزام 

غرم  هیپ  اب  هدش  ردوپ  زگ  تخرد  هشیر 
. دوش هدیلام  مخز  يور  بیکرت و  مه  اب  درز  درگوگ  علق و  بادیفس  هکرس و  یمک  اب  کشرت  بآ  وهاک ، بآ  ینساک ، گرب  بآ 

. دوش دامض  طولخم و  تسام  اب  هتخوس  يوکابنت 
يابوق يارب  خلت ، ماداب  نغور  راددرگوگ ، یندعم  ياهبآ  هکرـس ، اب  هلئاس  هعیم  هکرـس ، اب  لدرخ  جـنرت ، تشوگ  هکرـس ، اب  یبرع  غمص 

. تسا بوخ  رگید  بسانم  ياهوراد  اب  هارمه  ای  ییاهنت  هب  هفرخ  بآ  هزرفسا و  باعل  ناکدوک ،
هب تفز ، نارطق ، ایرد ، فک  زب ، کشپ  هتخوس ، درگوگ  خـلت ، ماداـب  نغور  جـنرب ، نغور  مدـنگ ، نغور  دوخن ، نغور  تخـس  ياـبوق  رد 

. دندیفم یبیکرت  ای  ییاهنت 
. وریغ لسع و  اب  هتخوس  ریس  رتسکاخ 

يدراوم دـهد  همادا  بولطم  هجیتن  لوصح  ات  ار  اهنامرد  هتـشاد و  هلـصوح  ربص و  دـیاب  رامیب  زادـناتسوپ ، ياـبوق  تخـس ، ياـمزگا  رد 
. تسا هدش  لصاح  بولطم  هجیتن  هرخالاب  نامرد  همادا  رامیب و  يرابدرب  ربص و  اب  اما  هدیشک  لوط  هب  نآ  نامرد  لاس  ات 2  هک  میاهتشاد 

رگید دامض 

مرگ  مادک 15  ره  زا  انح  خلت - ماداب  وبهوهق - کشرز - خلت - ماداب  - 
طولخم و مه  اب  ار  تفز  واگ و  هرک  هشفنب و  نغور  دینک و  مرن  دییاسب و  - 

147 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 
دناوتیم قوف  ياههخـسن  همه  رد  دوبک  تاک  دـییوشب . کبوچ  اب  رگید  زور  دـیلامب و  تحارج  لـحم  هب  دامـض  زور  کـی  دـینک  داـمض 

. دوش لخاد 
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دبک رد  لمد  يدبک و  تسیک 

هراشا

. دـشاب هتـشاد  ار  نآ  یگدامآ  ناوت و  رامیب  هکیتروصرد  هتبلا  تسا ، رثؤم  رایـسب  ولاز  دـصف و  تماجح ، ياهـشور  زا  یکی  هب  يریگنوخ 
ماجنا دبک  لباقم  رامیب  تشپ  رد  يریگنوخ  نودـب  ياهشکداب  دوش . هتفرگ  راکب  دـش  رکذ  البق  هک  هطوبرم  ياهاذـغ  مرگ و  مرو  نامرد 

قرع ریـشکاخ و  نیبجنرت  اهرهظ و  زا  دعب  رد  ماع  لهـسم  دـننام  روآلاهـسا  ياهوراد  دراد ، رارق  رمک  يدوگ  تمـسق  رد  لمد  رگا  دوش .
ياـج هب  ددرگ و  طولخم  ریـشکاخ  اـب  غادغاد  دـسرب و  شوج  دـحب  هک  ناویل  هرتهاش 2  قرع  دوش . هدافتـسا  اهحبـص  ریـشکاخ  اب  هرتهاش 

يور 3 غادغاد  نآ  بآ  دوش و  فاص  دوش و  لـح  شوج  بآ  ناویل   1 رد 5 / نیبجنرت  يروخاذغ  قشاق  دـعب 3  زور  دوش و  لیم  هناحبص 
لیم قیقر  ینرف  هتخپ و  هویم  زا  ریغ  يزیچ  رهظ  ات  دوش و  لیم  هناحبـص  ياج  هب  هتخیر و  هدـش  زیمت  لبق  زا  هک  ریـشکاخ  يروخاذـغ  قشاق 

هتک نیبجنکس و  وهاک و  اهبـش  ددرگ و  رـصحنم  نآ  لاثما  دیفـس و  وج  ردنغچ و  گرب  ای  جانفـسا  اب  زینـشگ  ياهپوس  هب  اهاذغ  دوشن و 
. ددرگ لوانت  زینشگ 

. دشاب زپبآ  تروصب  اهپوس  رد  یبرچ  نودب  غرم  ای  دنفسوگ  تشوگ  فرصم 
: مینکیم رکذ  هرابود  ار  ماع  لهسم  هک  دشاب ، هتشاد  میالم  لاهسا  رامیب  هک  دوش  هدافتسا  ياهزادناب  ماع  لهسم  يوراد  اهرهظ  زا  دعب 

: ماع لهسم 

مرگ  مادک 25  ره  ناتک - مخت  یمتخ - لگ  نیتنسفا - نیبجنرت - مرگ - مادک 50  ره  خرس - لگ  انس - - 
يروخاذغ قشاق  کی  راب  ره  دوش  داجیا  دیاب  هک  یمیالم  لاهسا  نازیم  هب  هتسب  رابود  ات  کی  اهرهظ  زا  دعب  دییامن . بوکمین  ار  اهوراد  - 

رد ار  نآ  زا 
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ندش مرن  هب  عورـش  تسیک  ای  لمد  رگا  دینک  لیم  هدرک  نیریـش  یمک  دینک و  فاص  دنامب  ناویل  کی  ات  دیناشوجب  بآ  ناویل  مین  کی و 
روتسد قبط  نامرد  هیقب  هدش و  هدافتسا  ریشکاخ  واگ و  ریش  زا  ریـشکاخ  هرتهاش و  قرع  ياج  هب  قوف  همانرب  رد  تسا  رتهب  درک  ندیـسر  و 

. دبای همادا  ماع  لهسم  اهرهظ  زا  دعب  ریشکاخ و  نیبجنرت و  اهحبص 
: زا دنترابع  دنریگ  رارق  هدافتسا  دروم  ماع  لهسم  رانک  رد  ای  هارمه  دنناوتیم  دنرثؤم و  لمد  ندناسر  رد  هک  ییاهوراد 

، هتفرگ فک  لسع  يدوخن ، میرم  خلت ، نیریش و  ماداب  نغور  هلیلبنش و  ناشوایـسرپ و  ریجنا و  زیوم و  زمرق ، رکـش  اب  غالا  ریـش  ای  واگ  ریش 
 ... مه و اب  طولخم  وج  بآ  بالسع و  ریجنا و 

نیع رد  دـنک و  کشخ  دـیوشب و  ار  مرو  هدـیکرت  هدام  هک  دوش  هدافتـسا  يوق  روآراردا  ياهوراد  دـیاب  تسا  ندـیکرت  لاح  رد  لمد  رگا 
ثعاب يدبک  تسیک  عورش  رد  رامیب  نداد  لاهسا  دوش . میمرت  نآ  مخز  ياج  دورب و  نایم  زا  مرو  یلکب  ات  دشاب  رارقرب  میالم  لاهسا  لاح 

مک مکش  شنار  ای  لاهـسا  هلحرم ، ود  نیا  نیب  ام  تلاح  رد  ددرگیم . يزاسکاپ  ثعاب  نآ  ندیکرت  ماگنه  دش و  دهاوخ  نآ  نتفر  نیب  زا 
. دوشن تسیک  ندش  تخس  ثعاب  هک  دشاب  میالم  و 

قافتا رتمک  تلاح  نیا  هک  دشاب  دبک  يالاب  تمـسق  رد  لمد  هکنآ  رگم  دوریم  راکب  لمد  ندیکرت  زا  دـعب  هلحرم  رد  روآراردا  ياهوراد 
. دسرن اهنآ  هب  یبیسآ  ات  دوب  هباثم  هیلک و  بظاوم  دیاب  يوق  روآ  راردا  ياهوراد  فرصم  ماگنه  دتفایم .
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ياضف دراو  میر  هک  ارچ  تسا  یحارج  لمع  شاهراچ  دشن  جراخ  راردا  لاهـسا و  هار  زا  تسیک  ندیکرت  زا  لصاح  كرچ  میر و  هچنانچ 
. دنوش جراخ  تسوپ  ریز  زا  اهمیر  یحارج  اب  دیاب  دوشیم و  مروتم  هدش و  نار  هناثم و  نیئاپ 

دبک تسیک  ياهدامض 

، شرت ریمخ  زیوم ، ریجنا ، یمتخ ، هشیر  هنوپ ، نسوس ، هشیر  هنوباب ، درآ 
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. دنوریم راکب  دبک  يور  نتشاذگ  يارب  رگید  دروم  اههد  و  ربک ، هدیبوک  تفز ، رتوبک ، زوغلچ  وج ، درآ  هتشرب ، زایپ 

لاحط

هراشا

رـصانع هدرم ، ياهلولـس  عفد  زا  سپ  لاحط  دراد . شقن  زین  ندب  ءاضعا  رگید  ياهدنیارف  رد  اما  تسا ، هدرم  ياهلولـس  ناتـسروگ  لاحط 
هک دنیرفآیم . یئادوس  داوم  هیزجت  یئایمیـش  ياهدـنیارف  زا  سپـس  دـهدیم . سپزاب  نوخ  دـبک و  هب  ار  مزال  داوم  هدرک و  هیزجت  ار  اهنآ 

لاسرا زاس  تخوس و  شراوگ و  رد  تلاخد  جازم و  لیدـعت  يارب  ندـب  ياهمادـنا  ریاس  هب  اـجنآ  زا  دـبک و  هدـعم و  هب  ار  نآ  زا  يرادـقم 
عنام دنکیم  شالت  دوشیم و  میجح  رپ و  لاحط  دنبای ، شیازفا  روآنایز  رـضم و  طالخا  دنوش و  رامیب  رگید  ياهمادـنا  هاگره  دـنکیم .

. دش دهاوخ  لکشم  هدعم  دبک و  دننام  رگید  ياهمادنا  راک  دوش ، رامیب  لاحط  رگا  دوش . رگید  ياهشخب  هب  اهنآ  ررض 
. دنراذگ ریثأت  دبک  هدعم و  رب  لاحط  جازم  ءوس  یفرط  زا  ددرگیم و  رثأتم  هدعم  دبک و  ياهجازم  ءوس  زا  لاحط  ياهجازم  ءوس 

ياهمرو هب  لیدـبت  اـهمرو  مینکن ، ناـمرد  هب  مادـقا  عقوم  هب  رگا  دوشیم و  میجح  ددرگیم و  اـهمرو  عاونا  راـچد  دـش  راـمیب  هک  لاـحط 
دهاوخ يرامیب  زورب  زا  ناشن  دـش  سمل  رگا  دوش  سمل  دـیابن  ینیلاب  هنیاعم  رد  لاحط  دـماجنایب . ناطرـس  هب  تسا  نکمم  هدـش و  تخس 

. دوب
، دـیارگیم یهایـس  هب  نآ  فارطا  مشچ و  ياههرانک  دـننکیم ، هریت  گـنر  داـجیا  تروص ، تسوپ  رد  لاـحط  ياـهمرو  اـهیرامیب و  رثکا 
. دوشیم ساسحا  مکش  پچ  تمـسق  رد  ینیگنـس  درد و  باهتلا و  دش  دهاوخ  مک  ای  دوشیم و  دایز  هزادنا  زا  شیب  ای  كاروخ  ياهتـشا 

. دوشیم رغال  رامیب  کشخ  جازم  ءوس  رد  تسا . مکش  رقارق  غورآ و  درس  جازم  ءوس  رد  دایز و  یگنشت  لاحط  مرگ  جازم  ءوس  رد 
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نامرد

دبک ياههدـننکنامرد  زا  رتيوق  دـیاب  لاحط  نامرد  ياهوراد  تسا  رثؤم  زین  لاحط  دروم  رد  يدـبک  ياهجازم  ءوس  ياـهنامرد  یماـمت 
هکرـس و اب  تسا  رتهب  لاحط  نامرد  ياهوراد  رثکا  دراد ، يداـیز  ریثأـت  لاـحط  ياـهیرامیب  ناـمرد  رد  هکرـس  هک  اـجنآ  زا  دـنوش  لاـمعا 

عفد هایس  عوفدم  گنر و  هایـس  هدام  رگا  تسا و  يدوبهب  دیون  دننک  عفد  نوخ  راردا  هارمه  لاحط  نارامیب  رگا  دنوش . هدافتـسا  نیبجنکس 
نآ نامرد  هب  دیاب  تسا و  مرو  عورش  زا  ناشن  دشاب  هتـشاد  لاحط  تمـسق  رد  ینیگنـس  ساسحا  رامیب  رگا  تسا . يراودیما  ياج  زاب  دنک 
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ثعاـب دـناوتیم  دـشکب  ازارد  هب  دوشن  هجلاـعم  لاـحط  يراـمیب  رگا  دورب . ناـیم  زا  مرو  دوـخ  هب  دوـخ  یمولعماـن  لـیلد  هب  رگم  دزادرپـب ،
. دوشب دبک  رد  هدنشک  ياهیرامیب 

يریگنوخ

تـسا ییاهشور  زا  ولاز  تماجح ، نفاص ، دیرو  دیرو و  تسد و  گرهاش  ندز  تسا . دیفم  هاگ  مزال و  هاگ  لاحط  نامرد  رد  يریگنوخ 
. دیامنب ینایاش  کمک  لاحط  يزاسکاپ  هب  دناوتیم  هک 

مکش پچ  فرط  رد  ار  ولاز  يدادعت  دشاب  مزال  رگا  دوش . هتـشاذگ  تسد  کچوک  تشگنا  ات  موس  تشگنا  نیب  ام  اهتسد  يور  اهولاز 
. دیراذگب لاحط  يور 

. دیریگب رظن  رد  میداد  حیضوت  هک  ار  نآ  ياهیگژیو  دییوجب و  دبک  ياهیرامیب  نامرد  رد  ار  لاحط  ياهیرامیب  نامرد  ياههخسن 
: دینک هجوت  زاتمم  دراوم  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد 

هک رتش  راردا  ریـش و  رتش و  ریـش  الا  تسا  دـیفم  ریغ  ریـس  عون  ره  ندروخ  تسا . دـیفم  رایـسب  زایپ  نیبجنکـس و  یـشرت و  زاـیپ و  ندروخ 
. تسا رتدیفم  دشاب  هکرس  ای  نیبجنکس  اب  رگا  اهوراد  نیا  زا  مادک  ره  تشذگ . يدبک  ياهيرامیب  نامرد  رد  نآ  فصو 

، فساجنرب ریغص ،) سس   ) نومیتفا ینابایب ، هرت  تسا ، بوخ  رایـسب  هک  ربک  خیب  تسوپ  بش ،)  ) يرولب جاز  افول ، هناد ، هایـس  وراد ، یگنز 
دعب رتش و  راردا 

151 ص : ج11 ، افش ، کیپ  هعومجم 
مخت ریـشابت ، بسا ، هرک  نایدام  ای  رخروگ  لاحط  هابور ، دبک  ای  هیر  یتشد ، زایپ  هکرـس ، یمور ، لبنـس  هفرخ ، مخت  کشخ ، دیوش  نآ  زا 

. ناب تخرد  رمث  ییارحص ، ریس  کشرز ، زیوم ، بادس ، مخت  شوایسرپ ، كزیت ، هرت 
. دینک لوانت  بیکرت و  لسع  اب  يواسم  ازجا  رد  ار  ربک  خیب  تسوپ  و  نومیتفا )  ) ریغص سس 

لاحط صرق 

هراشا

: تسا برجم  دشاب  بت  اب  هک  يدبک  زوریس  درد  مرو و  تهج 
- نیتنسفا هراصع  روفاک - ریشابط - دنویر - مرگ - مادـک 20  ره  زا  هفرخ  مخت  ربنچ - رایخ  مخت  زبس - رایخ  مخت  کشرز - خرـس - لگ  - 

مرگ  مادک 15  ره  زا  ثفاغ  هراصع  لوسغم - كال  مرگ - مادک 10  ره  زا  بیطلا  لبنس  اسریا - افرطلا - هرمث  نارفعز -
. دیشونب هرتهاش  بآ  دیب و  قرع  ای  ینساک و  بآ  نیبجنکس ، اب  - 

هخسن

درد يدوبهب  رد  دیروخب  اولح  همقل  دنچ  نآ  زا  سپ  دینک و  لیم  هتخیمآ  اولح  همقل  کی  رد  ار  فدص  رتسکاخ  لاقثم   0 زور 5 / ات 3  رگا 
. تسا دیفم  زین  هکرس  اب  نآ  دامض  هکرس و  اب  نیبجنکس  ندروخ  تسا . رثؤم  لاحط  مرو  و 

اب ناجمداب  لصنع و  هکرس  اب  هدش  نایرب  لصنع  تسا . ریظنیب  لاحط  تبالص  مرو و  يارب  میرم  روخب  هایگ  ياهتمـسق  همه  هزات  دامض 
. دوش دامض  جرطیش  دوش . دامض  هکرس  اب  ریجنا  هکرس و 
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. دوش دامض  هکرس  اب  دنفسوگ  کشپ  ای  دوش ، دامض  هکرس  اب  دنفسوگ  هتخوس  کشپ 
هکرس رد  ردنغچ  هکرس ، رد  هدش  هتخپ  دنفسا  دزپب ، هکرس  رد  هک  واگ  هدش  کشخ  نیگرس  ای  هکرس  اب  بادس  ای  هکرس  درگوگ و  دامض 

، لدرخ اب  لسع  دهش  مه ، اب  زمرق  هروب  دیفـس . لدرخ  هلیلبنـش و  درآ و  هکرـس ، اب  لدرخ  هکرـس ، اب  طولخم  یمتخ  هایگ  هشیر  دوش ، هتخپ 
. دنتسه دیفم  بوخ و 
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ذخآم عبانم و 

یطخ  ياههتشون  تسد 
دمحم نب  فسوی  فیلأت  یفسوی  بط 

یناسارخ  یلیقع  نیسح  دمحم  دیس  فیلأت  نیدابارق 
یناجرج  لیعامسا  فیلأت  یهاشمزراوخ  هریخذ 

نمؤم  دمحم  فیلأت  نمؤم  میکح  هفحت 
نایمیهاربا  میکح  رقاب و  دیس  میکح  داتسا  ياههخسن 

لضاف  رتکد  موحرم  فیلأت  اضرلا  بط 
یناسارخ  نیسح  دمحم  دیس  فیلأت  هیودالا  نزخم 

ینارتشا  دیواج  رتکد  فیلأت  ناریا  رد  یکشزپ  عماج  باتک 
یعناص  ردفص  رتکد  موحرم  فیلأت  افش  هخسن 

[4]

________________________________________

هعومجم نیمه  زا  اهدردرـس  باتک  رد  دهدیم . لیکـشت  ار  یناریا  بط  ساسا  هیاپ و  هک  هناگراهچ  ياهجازم  طالخا و  هیرظن  (- 1 [ ) 1]
( حّحصم تسا (. هدش  هداد  حرش  لیصفت  هب 
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دلج 12

همدقم

هراشا

درکیم  انمت  هناگیب  تشاد ز  دوخ  هچنآدرکیم  ام  زا  مج  ماج  بلط  لد  اهلاس 
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كدوک ندش  رود  دننام  نارامیب  نادنمدرد و  يارب  روشک  یموب  بط  زا  ندش  رود  هک  داد  ناشن  ام  هعماج  رد  اهيرامیب  نوزفازور  دـشر 
ییایمیـش ياهوراد  راتفرگ  ار  نارامیب  هتخادـنا و  هرطاخم  هب  ار  مدرم  یتمالـس  لاـس  اـههد  هناروکروک  ياهدـیلقت  تسا . شیوخ  رداـم  زا 

نونکا تسا . ییایمیـش  ياـهوراد  زیوجت  زا  اـهيرامیب  یبرغ 70 % شیدـنادازآ  هتخیهرف و  ناکـشزپ  ياهشهوژپ  ساـسا  رب  هک  دـنکیم 
هلیسو ار  مدرم  ناج  هتخادرپ و  تورث  يروآعمج  هب  هتفشآ  رازاب  نیا  رد  یتسینویهـص  ياهيوال  یبرغ و  ییوراد  ياهیناپمک  ییوجدوس 

. دنک هاگآ  ار  مدرم  دشوکب و  شروشک  یموب  بط  زا  تیامح  رد  هک  تسا  ناملسم  یناریا  ره  رب  دناهداد . رارق  دوخ  ییوجدوس 
ناریا و بط  رد  ار  لماک  يافـش  دنوادخ  دیراپـسن . ییایمیـش  بط  تسدب  ار  ناتنارامیب  دینک و  راختفا  ناتدوخ  روشک  بط  هب  ناریا  مدرم 

یتسردـب هتفرـشیپ  رازبا  اب  ار  زیچ  همه  هک  دـینیبیم  نیاربانب  تسا . هدرک  تفرـشیپ  بط  يژولونکت  رد  اـهنت  یبرغ  بط  هدراذـگ و  مالـسا 
شیازفا بجوم  دوخ  ییایمیش  ياهوراد  رگید  يوس  زا  دناهدنام . زجاع  اهيرامیب  جالع  رد  تسین و  راک  رد  ییافش  اما  دننکیم  ییاسانش 

. دنتسه اهيرامیب 
6 ص : ج12 ، افش ، کیپ  هعومجم 

تشاد ناوتن  دیما  ناپوچ  تلصخ  گرگ  زرادم  ریخ  مشچ  هناگیب  مدرم  الا ز 

: دینک هجوت  یهلا  هتخیهرف  نادرم  زا  یخرب  تارظن  هب 

مولعم دـمهفب  ار  یلع  وب  نوناق  هک  رفن  کی  دناهتـشاد ، روپاش  يدـنج  دـننام  یهاگـشناد  امـش ، لوق  هب  هک  ناریا  روشک  ماـمت  رد  زورما  * 
ینیمخ  ماما  رارسالا  فشک  تسا . هدروخ  دوخ  نارادمامز  هلیسوب  بناجا  تسد  زا  روشک  نیا  هک  تسا  یتبرض  نیا  و  دشاب ، هک  تسین 

میتشاد ار  يزار  ای  تسایند . ياههاگشناد  رد  یکشزپ  مهم  یسرد و  عجرم  کی  شباتک  تسا  زونه  هک  زونه  میتشاد  ار  انیـس  نبا  هک  ام  * 
؟ میدنبن دیما  روشک  ییافکدوخ  هب  زورما  یتسیاب  ارچ  ار ، لیبق  نیا  زا  ینارگید  ای 

. مینک يریگیپ  ناریا  رد  ار  ینامردهایگ )  ) یتسیابیم ... 
ناکشزپ  زا  یعمج  رد  ینانخس  یط  ياهنماخ  هّللا  تیآ  ترضح 

قرز و تاغیلبت و  ایآ  میـشاب .... ؟ زجاع  ریـسا و  یجراخ  ياهوراد  لاگنچ  رد  دـیاب  هشیمه  یبط  ياههنیجنگ  نتـشاد  اب  اهیناریا  ام  ارچ  * 
؟ میاهتفرگن هجیتن  میاهدومن و  فرصم  ار  یهایگ  ياهوراد  ای  هدیشک و  دوخ  فرط  هب  ار  ام  یگنرف  ياهوراد  قرب 

يوسوم  دمحم  دیس  نارهت  هاگشناد  هامرهم 1359  ینارنخس  یتشهب  رتکد  هّللا  تیآ  دیهش 
7 ص : ج12 ، افش ، کیپ  هعومجم 

تسرهف

همانمیدقت 3
همدقم 5

بلاطم 7 تسرهف 
یتشادهب 9 ياههیصوت 

يرورض 20 ییاذغ  ياهزیهرپ 
تماجح 22

ناریا 22 رد  تماجح  هقباس 
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تماجح 23 ماجنا  شور 
نیون 26 تاقیقحت  تماجح و 

تماجح 27 ینامرد  يریگشیپ و  شزرا 
28 دننکیم ؟ هیصوت  ار  تماجح  ناکشزپ  همه  ایآ 

8 ص : ج12 ، افش ، کیپ  هعومجم 
نآ 29 يداصتقا  دئاوف  تماجح و 

29 س )  ) نیموصعم تایاور  تماجح و 
تماجح 33 زا  هنیهب  يریگهجیتن  رب  ینبم  ییاههیصوت 

ینامردولاز 40
هماننایاپ 43

9 ص : ج12 ، افش ، کیپ  هعومجم 

یتشادهب ياههیصوت 

. دبای نایاپ  دنوادخ  رکش  اب  دوش و  عورش  ادخ  مان  اب  دیاب  ندروخ  اذغ  . 1
. دیشکب اذغ  زا  تسد  لماک  ندش  ریس  زا  لبق  هدومن و  لیم  مارآ  یگتسهآ و  هب  ار  اذغ  دیربن ، اذغ  هب  تسد  دیدشن  هنسرگ  ات  . 2

عون ره  بآ و  فرصم  زا  اذغ  زا  سپ  تعاس   1 ات 5 / اذغ  زا  لبق  تعاس  مین  دینک : تیاعر  ار  یمالسا  یناریا - بط  ینامرد  بآ  نوناق  . 3
. دینک يراددوخ  تاعیام 

10 ص : ج12 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. تسا راب  نایز  دبک  هدعم و  يارب  اذغ  ندیعلب  تاعیام  کمک  اب  هک  دینادب  دینک و  مرن  ناهد  بآ  اب  دیوجب و  لماک  ار  اذغ  . 4

. دیروخن اذغ  تکرح  لاح  رد  هداتسیا و  هلجع و  اب  . 5
. دیروآ نوریب  نت  زا  ار  نیگنس  سابل  شفک و  ندروخ  اذغ  نیح  . 6

. دیزیهرپب ندروخ  اذغ  نیح  تینابصع  سرتسا و  ناجیه و  زا  . 7
بط و زیمآطارفا  شحاف و  تاهابتـشا  زا  کمن  فرـصم  عنم  دـشاب . کـمن  اـب  مه  نآ  ناـیاپ  کـمن و  ندیـشچ  اـب  اذـغ  فرـص  عورـش  . 8

نوخراشف هب  نایالتبم  يارب  کمن  ددرگیم . يددعتم  ياهيرامیب  بجوم  ییاذـغ  هریجنز  زا  کمن  لماک  فذـح  تسا . یبرغ  تشادـهب 
اب دیاب  هکلب  دوش ، عطق  اقاطم  کمن  فرـصم  هک  تسین  انعم  نادـب  نیا  اما  تسا ؛ رـضم  دنـشاب  مه  نوخ  تظلغ  راچد  هک  یتروص  رد  الاب 

میژر وراد ، زا : تسا  ترابع  نوخراشف  ناـمرد  شور  دـننک . ناـمرد  یناریا  بط  ياـهشور  اـب  ار  نوخ  راـشف  لکـشم  نوخ  ندرک  قیقر 
. دنکیم لرتنک  ار  اهتمالع  تلع  نیمه  هب  تسا  زجاع  يرامیب  لماع  نامرد  زا  یبرغ  بط  ینامردولاز ! ییاذغ و 

. دینکن هدافتسا  اذغ  فرص  يارب  کیتسالپ  نولفت و  موینیمولآ ، فورظ  زا  . 9
11 ص : ج12 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دینک هدافتسا  يرگید  فرظ  زا  اذغ  يرادهگن  يارب  دینک و  جراخ  ار  اذغ  تعرسب  یسم ، فورظ  رد  اذغ  خبط  زا  سپ  . 10
. دیروخن درس  ياذغ  غاد  ياذغ  اب  دوش و  درس  دیراذگب  دیروخن ، غاد  ياذغ  . 11

زا رانا  تسوپ  وزام و  یـسراف ، راـنلگ  مرگ ، هدیبوکن 100  قامـس  دینک : هدافتـسا  ییوراد  ناهایگ  اهردوپ و  زا  نادـند  ریمخ  ياج  هب  . 12
ریمخ دـننام  ای  دـیلامب  اـههثل  هب  تشگنا  اـب  دـینک و  ردوپ  طولخم و  مه  اـب  ار  داوم  مرگ . کـمن 75  مرگ ، کـخیم 10  مرگ ، مادکره 25 
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. دینزب كاوسم  دیزیرب و  كاوسم  يور  نادند 
. دوشیم میسقت  هدنز  و  هدش ) خبط   ) هدرم ياهاذغ  هب  یلک  روطب  اهاذغ  . 13

هتشاد صاصتخا  یندرکخرـس  هب  اهینتخپ 10 % زا  دـشاب . ینتخپ  ياذـغ  هدنز و 25 % ناسنا  یفرـصم  ياهاذـغ  هب 70 % بیرق  تسا  رتـهب 
. دشاب

یگتفرگ ادوس و  بوسر  نوخ و  تظلغ  داـجیا  بجوـم  هک  دـهدیم  لیکـشت  هدرکخرـس  ياهاذـغ  ار  مدرم  ياذـغ  هنافـسأتم 90 % نونکا 
يزغم  ياههتکس  نآ  زا  دعب  یبلق و  ياههتکس  دوشیم . ندب  رسارس  رد  قورع 

12 ص : ج12 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دیروآ ور  شخبیتمالس  ياهنیماتیو  زا  راشرس  ملاس و  هدنز و  ياهاذغ  تعیبط و  يوس  هب  سپ  تسا . طلغ  گنهرف  نیمه  زا  یشان 
تبرش روگنا ، هریش  ومیل و  بآ  تبرش  رانا ، بر  تبرش  ساویر ، تبرش  ولابلآ ، تبرش  نیبجنکس ، ریظن  یناریا  ياهتبرش  زا  هدافتسا  . 14

زا يدنبهتـسب  ياـههویم  بآ  رادزاـگ و  ياـههباشون  تشاد  هجوت  دـیاب  دوشیم . هیـصوت  هباـشون  ياـجب  لاـقترپ  راـنا و  بیـس و  هب و  بآ 
: ریظن ییاهيرامیب  زورب  ثعاب  نآ  فرصم  هنافسأتم  هک  تسا  یبرغ  روآگرم  تالوصحم 

[. تسا 1 هدش  هدور  دبک و  هدعم و  ياهناطرس  عاونا  شراوگ و  هاگتسد  يزیرنوخ  تیلوک ، ریساوب ، تباید ،
. تسا رضم  نتفر  باوخب  ندروخ  اذغ  زا  سپ  هلصافالب  دیزادنایب ، هلصاف  ندیباوخ  ندروخ و  اذغ  نیب  . 15

. تسا رضم  ندش  رادیب  رید  اهحبص  ندیباوخ و  رید  اهبش  . 16
13 ص : ج12 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هک دنتسه  ییاهگر  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  شیامرف  رب  انب  دشاب . مک  کبـس و  دیاب  اما  دینک  لیم  ماش  دیاب  اهبش  . 17
. دشاب مضه  دوز  زیچان و  اذغ  رادقم  اما  دننکیم ، تفایرد  اذغ  اهبش  طقف 

: شراوگ هاگتسد  يزاسکاپ  . 18
عون ره  زا  دنک و  كاپ  ار  شراوگ  هاگتسد  لاهسا  داجیا  اب  ات  دیهد  صاصتخا  لهسم  و  هدنزپ )  ) جضنم ندروخ  هب  ار  زور  ود  یکی  هام  ره 

: زا تسا  ترابع  دشاب  دیفم  همه  يارب  هک  یماع  جضنم  دروآ . لمع  هب  يریگولج  يرامیب 
ات 2 دوش و  لیم  اتشان  حبص  نیریـش و  یلومعم  نیبجنکـس  اب  هدش و  طولخم  بآ  ناویل   1 ات 5 / کی  اب  هک  ریـشکاخ  يروخاذغ  قشاق  هس 

. دوشن هدروخ  يزیچ  نآ  زا  دعب  تعاس 
: دراد ار  رثا  نیرتهب  اهلهسم  نایم  زا  ماع  لهسم 

مه اب  ار  اـهوراد  مرگ . مادـکره 25  زا  ناتک  مخت  نیتنـسفا و  یمتخ ، لگ  مرگ ، نیبجنرت 50  مرگ ، خرـس 50  لگ  مرگ ، یکم 50  يانس 
بایسآ  طولخم و 

14 ص : ج12 ، افش ، کیپ  هعومجم 
فاص دنامب ، ناویل  کی  ات  دیناشوجب  میالم  هلعش  يور  بآ  ناویل  اب 2  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  کی  رابره  راب  ات 2  اهرهظ 1  زا  دعب  دینک .

هب تدش و  اب  مکش  دیاب  راب  ات 4   3 دنک . كاپ  طلخ  زا 4  ار  شراوگ  هاگتسد  دناوتیم  لهسم  نیا  دینک . لیم  هدرک  نیریـش  یمک  دینک و 
میژر دروآ . ناغمرا  هب  رادیاپ  یتمالس  ناسنا  يارب  دنک و  كاپ  ار  اههدور  هدعم و  رادج  تابوسر  اهیگدولآ و  ات  دنک  راک  لاهسا  تلاح 

: زینشگ پوس  خبط  يارب  مزال  داوم  دشاب . زینشگ  پوس  هژیوب  تاجیزبس  پوس  زا  دیاب  ماع  لهسم  اب  هارمه  ییاذغ 
. دینک خبط  یبرچ  نودب  یگناخ  غرم  ای  دنفسوگ  هچیهام  جنرب و  قشاق  کی  سدع و  یمک  ردنغچ و  گرب  ای  جانفسا  اب  ار  زینـشگ  يزبس 

. تسا بسانم  وهاک  دالاس  اب  زینشگ  هتک  مه  بش  دوش . هتخپ  اذغ  رد  زین  اراخب  يولآ  تسا  رتهب 
رادربیف و داوم  جنرب ، سوبـس  اهيزبس ، اههویم ، دننام : هدنز  ياهاذغ  ندرک  دراو  اب  هشیمه  دیوش . تسوبی  راچد  دـیهدن  هزاجا  زگره  . 19
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ردوپ يروخابرم  قشاق  کی  صخـش  ره  يازا  هب  دینک ، تسرد  هتک  دیهاوخیم  رگا  دـیروآ . لمع  هب  يریگولج  تسوبی  زا  هدـعم  هب  نیلم 
ار جنرب  سوبس 

15 ص : ج12 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دیهد رارق  ناتهنازور  ییاذغ  همانرب  رد  ار  يدایز  ياهيزبس  دوش . هتخپ  جنرب  اب  ات  دیزیرب  هتک  رد 

مولعم دزاسیم و  هجاوم  نوگانوگ  ياهيرامیب  اب  ار  ام  مدرم  هک  تسا  یبیجع  هیذـغت  گنهرف  اـم  روشک  رد  جـنرب  هزورره  فرـصم  . 20
سپ تسین . ندـب  زاین  دروم  يروخاذـغ  قشاق  ود  نازیم  هب  یتح  زور  رد  جـنرب  تسا . هدـش  ناـیناریا  هیذـغت  گـنهرف  دراو  اـجک  زا  تسین 
ندـب تسا . هدـیافیب  هدـننکقاچ و  داوم  اب  شراوگ  هاگتـسد  ندرک  رپ  دایز  جـنرب  نان و  ندروخ  تسیچ !؟ يارب  جـنرب  همه  نیا  فرـصم 
اهاذـغ ددرگ . حالـصا  هیذـغت  گـنهرف  نیا  تسا  رتـهب  تفرگ ؛ دـهاوخ  رارق  ثحب  دروـم  رگید  ياـج  هـک  دوـشیم  ییاـهيرامیب  راـچد 

. ندب زاین  دروم  تیصاخرپ و  اما  دشاب  مجحمک 
دـشاب ناتدق  الاب  هب  دص  زا  هچره  دشاب ؟ دیاب  ردقچ  شنزو  هب  ناسنا  دق  تبـسن  دـینادیم  دـیروآ ، لمع  هب  يریگولج  ندـش  قاچ  زا  . 21

. دیتسه نزو  ولیک  نتشاد 65  هب  زاجم  اهنت  تسا  رتمیتناس  ناتدق 165  لاثم  ناونعب  رگا  دیشاب . هتشاد  نزو  دیناوتیم  ردق  نامه 
16 ص : ج12 ، افش ، کیپ  هعومجم 

زگره دهدیم : روتسد  نآ  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  نیمارف  زا  يوریپ  هب  یمالسا  بط  هک  دراد  یبادآ  ندروخ  بآ  . 22
ای دـینکیم  هزمزم  ناـهد  رد  ار  يزیچ  هکنآ  دـننام  دـینک  لـیم  مک  مارآ و  مارآ  هکلب  دـینکن ، هدـعم  دراو  ناـهگان  ینعی  هعرج  ـال  ار  بآ 

هتسشن تلاح  رد  دینک  یعـس  دشاب . کنخ  هک  تسا  بوخ  بآ  تسا . رـضم  مه  مرگ  بآ  ندروخ  هب  تداع  دیروخن . خی  بآ  دیکمیم .
. دیروخب بآ 

: دیراپسب رطاخ  هب  ار  اهنآ  دینک . يراددوخ  مه  اب  راگزاسان  ياهاذغ  فرصم  زا  . 23
تسام هچبرت ، اب  تسام  برچ ، ياذغ  اب  ریش  ریجنا ، اب  ریش  جنرب ، اب  هکرس  یهام ، اب  هکرـس  یهام ، تسام و  یهام ، ریـش و  لسع ، هزبرخ و 

، زایپ هنوپ و  زایپ ، اب  هچب  رتوبک  روگنا ، هلک و  روگنا ، تشوگ و  غرممخت ، اب  رینپ  غرم ، مخت  غرم و  اب  تسام  هچبرت ، اـب  غرم  مخت  ـالقاب ، و 
هتـسشن تلاح  هب  بش  رد  ار  بآ  لهـسم ، يوراد  ندروخ  زا  سپ  بآ  هویم ، هارمه  تاـعیام  بآ و  ندروخ  هسیره ، راـنا و  لدرخ ، ریس و 

. ندب يامرگ  ماگنه  درس  رایسب  بآ  ندروخ  تسا ، رتهب  هداتسیا  اهزور  دیروخب و 
17 ص : ج12 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دینک فرصم  هدش  هیهت  یعیبط  ياهشور  اب  هک  ملاس  ياهنغور  زا  . 24
ات 4  3 دنفسوگ + هبند  ولیک   4 تسا : ررـضیب  بسانم و  دوش  هیهت  ریز  داوم  اب  رگا  هبند  نغور  یناویح ! نوتیز ، دجنک ، دننام : ییاهنغور 
150 هب + هویم  مرگ   150 یگناخ +) هروغبآ  ای  هکرـس  ای  شرتومیل  بآ   ) یـشرت ناویل  کی  شرت + تسام  ناویل  کی  تشرد + زایپ  ددع 

. بوخ بالگ  ناویل  کی  لبنس + مرگ   10 له + مرگ   10 کخیم + مرگ   10 یتخرد + بیس  تسوپ  مرگ 
هکنآ لاثما  تشوگبآ و  تاجیزبس و  لصف ، ياههویم  لسع ، هدیشوج ، هزیروتساپ ) ریغ   ) یعیبط ریـش  ریظن  يوقم  یعیبط و  ياهاذغ  زا  . 25
رتمک اهینتخپ  زا  ماخ و  هدـنز و  دـیاب  اهاذـغ  رتشیب  میتفگ  هک  روطنامه  دـییامن . هدافتـسا  رتشیب  تسا ، کـیدزن  لادـتعا  هب  یجازم  رظن  زا 

. دشاب یندرکخرس 
ياهتـشا نتخیگنارب  بجوم  ات  دیراذگب  هناحبـص  هرفـس  رد  ار  ییاذغ  داوم  نیرتعونتم  نیرتهب و  تسا . ییاذغ  هدعو  نیرتهب  هناحبـص  . 26

لیم  هزات  يزبس  ای  هویم  يرادقم  هناحبص  ره  اب  هارمه  دوش . ناکدوک  هژیوب  ناسنا 
18 ص : ج12 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دنوشیم التبم  شیوخ  رمع  لوط  رد  كانرطخ  ياهيرامیب  هب  دنهدیمن  تیمها  نآ  هب  ای  دنتسین  هناحبص  ندروخ  لها  هک  یناسک  دینک .
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هدافتسا دنـشاپیم  نآ  يور  هک  وریغ  زینـشگ و  هلیلبنـش و  دجنک ، هنادهایـس ، ریظن  یتافاضا  اب  هارمه  سوبـسرپ  ياهنان  زا  دینک  یعـس  . 27
. دییامن

. دینک فرصم  هتشرب  الماک  ار  نان  دیزیهرپب و  ینیشام  ياهنان  زا 
ار اهیبرچ  دیادزیم ، ار  ارفص  فاص و  ار  نوخ  تسا . یتشروخ  بوخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  شیامرف  هب  هکرـس  . 28

طارفا نآ  ندروخ  رد  دیابن  اما  تسا  رایسب  نآ  دئاوف  دروآیم . لمع  هب  يریگولج  یبلق  ياههتکـس  نیئارـش و  بلـصت  زا  دنکیم و  هیزجت 
تسا و مرگ  ياـهوراد  لـسع و  نآ  حلـصم  تسا و  رـضم  تسد  شزرل  بلق و  شپت  هروشلد و  باـصعا و  فعـض  ناـبحاص  يارب  ددرگ .

يارب یلک  روطب  دشابیم ، ود  ره  مرگ  جازم  ترارح و  رظن  زا  مرگ  رادباعل و  ياهوراد  نآ  حلصم  رضم و  هیر  ياهيرامیب  هفرس و  يارب 
تسا رتهب  یلک  روطب  هکرس  تسا . ظیلغ  خرـس و  بارـش  لسع و  تشوگبآ و  ماداب و  نغور  ینیریـش و  نآ  حلـصم  رـضم و  ناجازم  درس 

. دوش هروشلد  بارطضا و  بجوم  دزاس و  جنشتم  ار  هدعم  باصعا  دناوتیم  یهت  هدعم  یگنسرگ و  تلاح  رد  دوش . فرصم  اذغ  اب  هارمه 
19 ص : ج12 ، افش ، کیپ  هعومجم 

نوخ دراو  ماخ  تروصب  ندـشن  مضه  لیلدـب  هک  تسا  ندـب  رد  یفاضا  هدولآ و  طالخا  داجیا  نیگنر  ياههرفـس  ياهررـض  زا  یکی  . 29
. دروآیم دوجوب  ار  وریغ  یگدرسفا و  زورترآ و  سرقن ، ناطرس ، هتکس ، دننام : كانرطخ  ياهيرامیب  هنیمز  جیردتب  هدش و 

عقومب باوخ  شمارآ و  دنکیم ، دایز  ار  ارفص  تینابـصع  الثم  دراذگیم  رثا  ندب  يور  امیقتـسم  یحور  تالکـشم  هک  دیـشاب  هاگآ  . 30
. دزاسیم مواقم  ضارما  لباقم  ار  ندب  دربیم و  لادتعا  يوسب  ار  ناسنا  جازم  یئابیکش  ربص و  دناشنیم . ورف  ار  ارفص  ناجیه  سکعرب 

. دیروخب ار  رهش  نآ  هویم  زایپ و  اهيزبس ، دیوریم  يرهش  ره  هب  . 31
20 ص : ج12 ، افش ، کیپ  هعومجم 

يرورض ییاذغ  ياهزیهرپ 

: دیدنبب ناتاههناخ  هب  ار  اهاذغ  نیا  دورو  هار  دیاب  تسا و  رضم  ناگمه  يارب  هک  ییاذغ  داوم 
خی  بآ  * 

( تساهناطرس رگید  عاونا  قاقش و  ریساوب و  زغم ، ناطرس  دلوم   ) سابلاک سیسوس و  * 
کفپ  سپیچ و  * 

يدانق  تاجینیریش  * 
اهدوفتسف * 

( وریغ موتکر و  هدعم و  هناهد  ناطرس  هدور ، تیلوک  قاقش ، تباید ، دلوم   ) رادزاگ ياههباشون  * 
عیام  دماج و  یتابن  ياهنغور  * 

یهایگ  هرک  * 
ایوس * 

ینوراکام  * 
21 ص : ج12 ، افش ، کیپ  هعومجم 

رمع یهاتوک  ندب و  جازم  یکـشخ  امزگا و  ریهک و  دننام  يدلج  ياهتیـساسح  مسآ ، وناز ، درد  زورترآ ، دلوم   ) هزیروتـساپ ياهریـش  * 
( تسا

اهیندرکخرس * 
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اهورسنک دننام  يدنبهتسب  ياهاذغ  * 
يدنبهتسب  ياههویمبآ  * 

 ... ینیشام و ياهغرم  * 
22 ص : ج12 ، افش ، کیپ  هعومجم 

تماجح

هراشا

زا يرایـسب  ناـمرد  يریگـشیپ و  تهج  تسا و  یتمالـس  هدـننک  نیمأـت  هک  دوشیم  قـالطا  يریگنوـخ  زا  یـشور  هب  تماـجح  احالطـصا 
ناربمایپ و هریـس  تایاور و  رد  یهلا  تنـس  کی  ناونع  هب  تسا و  هلاس  رازه  یخیرات 7  هقباس  ياراد  تماجح  دوریم . راک  هب  اـهيرامیب 

باسح هب  اهيریگشیپ  اهنامرد و  ناکرا  زا  زین  یتنس  بط  رد  تسا . مالـسا  یفرع  یتنـس و  ماکحا  ءزج  هدیدرگ و  حرطم  ع )  ) راهطا همئا 
. دیآیم

ناریا رد  تماجح  هقباس 

هب رـصحنم  ار  دوخ  يراـمیب  ناـمرد  نوچ  یناـساس  ناـهاشداپ  زا  یکی  روگ  مارهب  دـسریم ، مالـسا  زا  لـبق  هب  ناریا  رد  تماـجح  تمدـق 
. ددرگ جیار  ناریا  رد  شور  نیا  ات  داد  روتسد  تفای  تماجح 

روشک تایبدا  رد  نآ  یگنهرف  ياپدر  تسا و  هدشیم  سیردت  روپاش  يدنج  هاگشناد  رد  ینامرد  شور  نیا  یخیرات  ياهدنتسم  ساسارب 
نیا  احالطصا  دندرکیم و  تماجح  مدرم  راهب ، لصف  رد  هنالاس  ددرگیم . هدهاشم 

23 ص : ج12 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دنیامنیم مهارف  ار  درف  یتمالس  تابجوم  ندب  زا  مومس  تالوضف و  عفد  اب  دندوب  دقتعم  دندیمانیم و  نوخ  دیع  ار  مسارم 

باـتک رد  يزار  ياـیرکز  دـمحم  دـناهدرک . رکذ  یناـمرد  مهم  ناـکرا  زا  یکی  ناونع  هب  تماـجح  زا  ناریا  یتنـس  بط  ناـگرزب  یماـمت 
باتک رد  یناسارخ  یلیقع  یهاشمزراوخ ، هریخذ  باتک  رد  یناجرج  لیعامسا  دیس  بط ، رد  نوناق  باتک  رد  انیس  یلع  وبا  خیش  يواحلا ،

، یبلق هتکـس  دـننام  یمهم  ریگارف و  ياهيرامیب  نامرد  يارب  تماـجح  نوماریپ  ياهدرتسگ  هویـش  هب  عماوجلا  عمجم  یف  همکحلا  هصـالخ 
. دناهتفرگیم هرهب  یتسوپ  ياهيرامیب  زا  یشخب  ینرگیم و  ياهدردرس  ایلوخیلام ،

تماجح ماجنا  شور 

: زا تسا  ترابع  طیارش  نیا  مینکیم . یسررب  يریگنوخ  يارب  بسانم  طیارش  ظاحل  زا  ار  صخش  ادتبا 
. دشابن نوخ  مک  دح  زا  شیب  - 

. دشاب هتشادن  هبلغ  وا  مسج  رب  يدرس )  ) مغلب - 
24 ص : ج12 ، افش ، کیپ  هعومجم 

نوخ ندید  اب  ندش  شوهیب  يریگنوخ و  هب  تبسن  تیساسح  تکالپ ، دیدش  تفا  یلیفومه ، روژام ، یمـسالات  دننام  ینوخ  ياهيرامیب  - 
. دشاب هتشادن  نوخ  یناطرس  ياهيرامیب  و 

نداد شارخ  یگنوگچ  ماع و  تماجح  لحم 
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ات مینکیم  ربص  هقیقد  لقا 5  دح  میراذـگیم و  نآ  يور  ار  فرـصم  رابکی  شکداب  ناویل  نییعت و  فتک  ود  نیب  ار  ماع  تماجح  لحم 
دادعت میهدیم . ماجنا  تسوپ  يور  یئزج  شارخ  دـنچ  لیرتسا  غیت  اب  هاگنآ  دوش ، هدیـشک  ناویل  لخاد  هب  هدـش و  طسبنم  تماجح  لحم 
ندیشک زا  یـشان  شزوس  هکارچ  دنکن ، زواجت  ات  زا 12  اهشارخ  دادـعت  تسا  رتهب  ام  رظن  هب  یلو  دوشیم  نییعت  ماّجح  طسوت  اـهشارخ 

. دوشن بلـس  هدنوش  تماجح  زا  لّمحت  ناکما  ات  دهد ، ماجنا  ار  راک  نیا  تعرـس  تراهم و  اب  ماّجح  دیاب  تسا . لّمحت  لباق  راب  ات 12  غیت 
لحم يور  هراـبود  مینکیم و  هیلخت  ار  ناویل  سپـس  دوش ، رپ  نوخ  زا  ناویل  اـت  میوشیم  رظتنم  میراذـگیم و  نآ  يور  ار  ناوـیل  هراـبود 

. دشکیمن لوط  هقیقد  زا 20  رتشیب  تایلمع  نیا  الومعم  مینکیم . رارکت  راب  ات 3  لقا  دح  ار  راک  نیا  میراذگیم . هدش  هداد  شارخ 
25 ص : ج12 ، افش ، کیپ  هعومجم 

تماجح لحم  تشادهب 

نآ يور  لیرتسا  دـناب  مینکیم و  زیمت  ار  تسوپ  يور  هدـنام  نوخ  لیرتسا  هبنپ  اب  هدـننکینوفعدض و  ياهوراد  اب  تماجح  نایاپ  زا  سپ 
تعاس زا 24  رتدوز  رگا  میهدیم . رارق  دـعب  تعاس  الومعم 24  ار  مامح  نتـسش و  نامز  میناشوپیم . بسانم  بسچ  اب  ار  نآ  هتـشاذگ و 

. درادن یلاکشا  یتشادهب  ظاحل  زا  اما  دنک ، شزوس  مخز  لحم  مرگ  بآ  نتخیر  اب  تسا  نکمم  دورب ، مامح  هب  صخش  تماجح  زا  سپ 
ياـهوراد لـکلا و  اـی  نـشیوآ  مرــس  اـب  ار  لـحم  طاـیتحا  تیاـعر  يارب  اـما  دــنک . تنوـفع  تماـجح  لـحم  هـک  هدــش  هدــید  تردــنب 

یتسوپ باهتلا  راچد  صخـش  هک  تسا  نآ  طرـش  اما  تسا  بسانم  مخز  يور  لـسع  ندـیلام  مینکیم . نامـسناپ  رگید  هدـننکینوفعدض 
رایـسب عیرـس  مایتلا  ندرک و  ینوفعدـض  يارب  زینـشگ  مخت  یمتخ و  لگ  نشیوآ و  خـیبط  نتـشاذگ  دـشابن . دـیدش  ریهک  ای  اـمزگا  دـننام 
تماجح لحم  الومعم  تشاذگ . مخز  يور  طولخم و  لسع  اب  ار  سودوخوطـسا  ای  هنوپ  ای  نشیوآ  ردوپ  يرادـقم  ناوتیم  تسا . بسانم 

ندرک  ینوفعدض  هب  يزاین  هک  هدش  هدید  رتمک  تسا و  مواقم  دوخ  يدوخب  تنوفع  لباقم  رد 
26 ص : ج12 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. میهدیم ماجنا  یلامتحا  تنوفع  زا  يریگولج  طایتحا و  تیاعر  يارب  ار  راک  نیا  اما  دشاب 

نیون تاقیقحت  تماجح و 

یبرغ ناصـصختم  زا  یخرب  تاقیقحت  تسا . هدرک  نشور  نادنمـشناد  يارب  ار  یبلاج  جـیاتن  ناهج  رد  تماجح  هیجوت  يارب  یملع  شالت 
ياهيرامیب نامرد  يریگشیپ و  يارب  بسانم  رایسب  یشور  تماجح  هک  هداد  ناشن  روظنم  نیمه  هب  ییاهکینیلک  رد  ییاکیرما  ییاپورا و 

یتمالـس رد  تماجح  ریثأت  دروم  رد  يرایـسب  تاقیقحت  ناریا  تماـجح  هسـسؤم  رد  ینادنمـشناد  مه ، ناـمدوخ  روشک  رد  تسا . فلتخم 
دروم رد  تساهلاس  ناریا  تماجح  هسـسؤم  راذگناینب  سیئر و  شیدـناریخ  نیـسح  ياقآ  بانج  مرتحم  دنمـشناد  تسا . هدراذـگ  ناسنا 

نیا دـناهدرک . رـشتنم  روشک  جراخ  لخاد و  یملع  لفاحم  رد  ار  دوخ  یملع  ياهشالت  لصاح  هداد و  ماجنا  یعیـسو  تاقیقحت  تماـجح 
ياهراک ناهفصا  يافـش  کیپ  یتاقیقحت  هسـسؤم  رد  زین  ام  تسا . رتدنتـسم  رتشزرا و  اب  ناهج  یملع  لفاحم  مامت  تاقیقحت  زا  تاقیقحت 

ربمایپ نیمارف  ساسارب  تماجح  دئاوف  زا  یناشخرد  جیاتن  هب  هدرک و  لابند  ار  ناریا  تماجح  هسسؤم  یملع 
27 ص : ج12 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ماجنا تماجح  دروم  رد  یناوارف  ياهشهوژپ  زین  ناملآ  روشک  رد  هلبآ  ناهوی  روسفورپ  میاهدیـسر . مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا 
. تسا هتفرگ  رارق  یتاقیقحت  لفاحم  همه  دییأت  دروم  نونکا  هک  تسا  هّللا  لوسر  تنس  تماجح  تسا . هجوت  لباق  هک  هداد 

تماجح ینامرد  يریگشیپ و  شزرا 
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هب نآ  زا  دـیدج  میدـق و  بتک  رد  هدـش و  بوسحم  یـساسا  هیاپ و  نکر  شور و  کی  ناونع  هب  تماجح  یمالـسا  یناریا - هیاـپ  بط  رد 
ياهيرامیب عاونا  نوخراشف ، يزغم ، هتکـس  یبلق ، هتکـس  دـننام  ییاهيرامیب  نامرد  يریگـشیپ و  رد  دوشیم . دای  ترورـض  کـی  ناونع 

، اهتیتاپه یلصف و  ياهشزیربآ  یلصف و  يدلج و  ياهتیساسح  عاونا  تسوپ ، یکرچ  تاروثب  اهشوج ، امزگا ، ریهک ، نوچمه  یتسوپ 
کیتایس و وناز ، درد  هنشاپراخ ، لسوکیراو ، تاتسورپ ، اهناطرس ، اهلمد ، اهكروک ، دعقم ، قاقـش  ریـساوب ، زورترآ ، اهدردرـس ، عاونا 
، نونج ایلوخیلام ، اینام ، ساوسو ، یگدرـسفا ، ناـنز ، رد  نادـمخت  نادـهز و  ياـهیتحاران  مشچ ، یلخاد  راـشف  رمک ، ياـههرهم  کـسید 

نامرد  وم  شزیر  ماسرس و 
28 ص : ج12 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هنوگچـیه دراد و  دربراک  فلتخم  نینـس  رد  هک  تسا  یـشور  تماجح  دراد . یـساسا  شقن  رگید  يرامیب  اههد  سیراو و  دـئاز ، ياـهوم 
. درادن یبناج  یفنم  ضراوع 

؟ دننکیم هیصوت  ار  تماجح  ناکشزپ  همه  ایآ 

زا یعالطایب  لیلد  هب  ام  ناکـشزپ  زا  یخرب  دننکیم ، سیردت  دوخ  ياههاگـشناد  رد  دییأت و  ار  تماجح  هتفرـشیپ  ياهروشک  رد  هکنآ  اب 
ره تسا . دیدج  تایفشک  زا  تماجح  دیفم  تارثا  هتـشذگ  نآ  زا  دنیامنیمن . هیـصوت  ار  نآ  دننکیمن و  هدافتـسا  تماجح  زا  نآ  تارمث 

تماجح دروم  رد  هناضرغم  هک  دنتـسه  مه  يدودعم  ناکـشزپ  دوشیم . هدوزفا  دننکیم  هیـصوت  ار  تماجح  هک  یناکـشزپ  دادـعت  رب  زور 
فلاخم تماجح  اب  هک  تسا  یتاسـسؤم  زا  یکی  نوخ  لاقتنا  نامزاس  دوشیم . هدش و  رتمک  زورب  زور  دارفا  نیا  دادعت  دـنیوگیم . نخس 
دنهدیم رارق  دییأت  دروم  ار  تماجح  ناهج  یملع  لفاحم  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  هک  الاح  دننادیم ! ار  نآ  لیلد  یبوخب  ام  مدرم  تسا و 

زاب ار  تیادـه  هار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تاروتـسد  لباقم  رد  زین  نانآ  هدـش و  رتگنرمک  مه  نامزاس  نیا  تاراهظا 
. تخانش دنهاوخ 

29 ص : ج12 ، افش ، کیپ  هعومجم 

نآ يداصتقا  دئاوف  تماجح و 

تسا ناملـسم  ياهروشک  ناریا و  هب  قلعتم  مه  نآ  يژولونکت  درادن و  هدیچیپ  تازیهجت  هب  يزاین  هک  تسا ، ینامرد  راتفر  کی  تماجح 
زا يرایـسب  نامرد  نینچمه  اهيرامیب و  زا  يریگـشیپ  لـیلد  هب  تماـجح  درادـن . روشک  زا  جراـخ  هب  يزاـین  هدوب و  لقتـسم  رظن  نیا  زا  و 

یلام عبانم  فالتا  زا  يریگولج  يارب  نآ  يداصتقا  هفرـص  دـنکیم . یفتنم  دوشیم  لیمحت  لاملا  تیب  هب  هک  ار  یفازگ  ياههنیزه  ضارما 
. دراد يرترب  ینامرد  ياهشور  همه  رب  رظن  نیا  زا  تماجح  بیترت  نیا  هب  تسا . ریگمشچ  دایز و  رایسب  روشک 

س)  ) نیموصعم تایاور  تماجح و 

هراشا

یخرب نازیملا و  ریسفت  رد  يرـسا  هروس  زا  لوا  هیآ  لیذ  رد  تسا و  هدمآ  ربتعم  عبانم  رد  تماجح  هنیمز  رد  هک  یتایاور  نیرتمهم  زا  یکی 
یتقو  : » دنیامرفیم مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر  هک  تسا  جارعم  بش  ثیدح  رد  تسا . هدمآ  ریسافت  زا 

30 ص : ج12 ، افش ، کیپ  هعومجم 
رما ندرک  تماجح  هب  ار  تتما  نک و  تماجح  دـمحم  اـی  دـنتفگ : هکنیا  رگم  متـشذگن  یکلم  چـیه  رب  مدرکیم  دوعـص  متفه  نامـسآ  هب 

افش کیپ  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 766 

http://www.ghaemiyeh.com


.« امرف
افتکا هنومن  دنچ  نایب  هب  الیذ  هک  تسا  دلج 13 )  ) لئاسولا كردتسم  و  دلج 62 )  ) راونالا راحب  ریظن  ییاور  بتک  رد  زین  يرگید  ثیداحا 

: میئامنیم

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر 

. تساهدرد مامت  يوراد  تماجح  * 
مغلب يوراد  نتفر و  هار  هّرم  يوراد  سپ  تسا ، نوخ  مغلب و  هّرم  لـماش  يراـمیب  اـما  تسا . عون  زین 3  نامرد  تسا و  هتـسد  هس  يرامیب  * 

. تسا تماجح  نوخ  يوراد  مامح و 
. تسا هنادهایس  و  دصف ، تماجح ، وراد  نیرتهب  * 

. تسا ندب  تمالس  تحص و  ثعاب  هبنشهس  ياهزور  رد  تسافش و  هام  مهدفه  رد  تماجح  * 
. دوب دهاوخ  وا  لاس  کی  يرامیب  يافش  دنک  تماجح  يرمق  هام  مکی  تسیب و  مهدزون و  مهدفه ، هبنشهس  زور  سکره  * 

31 ص : ج12 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دوب دهاوخن  یبیبط  چیه  دنمزاین  دنک ، تماجح  راب  کی  هام  رد  سکره  * 

(: ع  ) قداص ماما 

. ددرگیم هظفاح  تردق  شیازفا  بجوم  دهدیم و  شیازفا  ار  لقع  تماجح  * 
. تسا نونج  يرامیب  يافش  رس  تماجح  * 

. دسرب ارف  رگید  تماجح  ات  ددرگ  نمیا  مشچ  شزیربآ  زا  درگنب  تماجح  خاش  نیلوا  نوخ  هب  دنک و  تماجح  سکره  * 
. تساهيرامیب مامت  يافش  بجوم  هبنشکی  زور  تماجح  * 

! یندشعفد ددرگیم ، ندب  زا  يرامیب  عفد  بجوم  زور  ياهتنا  رد  هبنشود  زور  رد  تماجح  * 
. تسا گرم  زجب  اهيرامیب  همه  يوراد  شخبتاجن و  رس  تماجح  * 

. دردرس ییانیبان و  دردنادند ، یگدولآ ، باوخ  تلاسک و  ماذج ، نونج ، تسا : يرامیب  تفه  يافش  رس  تماجح  * 
32 ص : ج12 ، افش ، کیپ  هعومجم 

تماجح یکی  دیمانیم و  هدننکاهر  ار  نآ  رس و  رد  تماجح  یکی  دومرفیم : تماجح  عون  هس  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  * 
. دیمانیم شخبتاجن  ار  نآ  دنبراهچ و  تماجح  يرگید  دیمانیم و  عفان  ار  نآ  فتک و  ود  نیب 

(: ع  ) اضر ماما 

ياـهیتحاران محر و  هناـثم و  يوـیلک و  نمزم  ياـهدرد  يارب  تسا و  عفاـن  دـیآیم  دـیدپ  ءـالتما  زا  هـک  ناـقفخ  يارب  قاـس  تماـجح  * 
. تسا دنمدوس  یگدعاق 

تماجح تسا و  عفان  دردنادند )  ) سارضالا عجو  يارب  دنکیم و  فرطرب  ار  اهمشچ  تروص و  رـس و  ياهیتحاران  نیعدخا  تماجح  * 
. تسا یبوخ  نامرد  اههثل  داسف  ناهد و  داسف  ياهيرامیب  يارب  هناچ  ریز 

رد ای  تسا  ماّجح  غیت  رد  سپ  دشاب  هتـشاد  دوجو  افـش  يزیچ  رد  رگا  هک : دناهدومرف  لقن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  * 
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. لسع زا  یتبرش 
33 ص : ج12 ، افش ، کیپ  هعومجم 

! تماجح زا  هنیهب  يریگهجیتن  رب  ینبم  ییاههیصوت 

دامتعا دنرادن  ییوگتفگ  امـش  اب  هیذغت  نوماریپ  هک  یناکـشزپ  هب  دینک . عورـش  هیذـغت  حالـصا  زا  ار  اهيرامیب  زا  يریگـشیپ  نامرد و  . 1
اب یقیمع  طابترا  يزاسکاپ  جازم و  حالصا  هک  ارچ  صصخت ! قوف  ای  دنشاب  صصختم  يداع ، کشزپ  ای  دنـشاب  رگتماجح  هاوخ  دینکن ،

یسب ار  نآ  ینامرد  رثا  تماجح  زا  لبق  دش  هداد  حیضوت  البق  هک  روطنامه  لهـسم  جضنم و  فرـصم  دراد . تماجح  زا  نتفرگ  هجیتن  رتهب 
. دهدیم شیازفا 

ياهنامرد زا  نیاربانب  دنشابیم ، یکانرطخ  ضراوع  ياراد  یحارج  ياهشور  اهلوپمآ و  اهصرق و  لیبق  زا  ییایمیـش  ياهوراد  مامت  . 2
هوالع نیریپسآ  دنراد و  دبک  ناطرس  يزاسهنیمز  رد  دیدش  یضراوع  نیریپسآ  نفونیماتسا و  یتح  دیریگب . هرهب  رتهضراعمک  رطخ و  مک 

. دوشیم هتکس  بجوم  دوخ  هدرک و  ایهم  ار  يزغم  ياههتکس  هنیمز  نآ  رب 
. دوشیم زیوجت  نامرد  يارب  دیدج  بط  رد  هک  تسا  ییایمیش  ياهوراد  زا  یشان  اهيرامیب ، هک 70 % مینک  اعدا  میناوتب  تأرج  هب  دیاش 

34 ص : ج12 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دوشیم فیثک  نوخ  ياجب  زیمت  نوخ  يدایز  رادقم  جورخ  بجوم  راک  نیا  هک  ارچ  دینکن  تماجح  هنسرگ  مکش  اب  هاگچیه  . 3

. دینک میظنت  يرمق  هام  ياهزور  ساسارب  ار  تماجح  دینک  یعس  . 4
. دشابیم ياهژیو  صاوخ  ياراد  نآ  زور  ره  دوشیم و  نییعت  يرمق  هام  ساسارب  تماجح  هک  ارچ 

. تسا رتبولطم  يرمق  هام  متفه  تسیب و  یلا  مهدزیس  ياهزور  رد  تماجح  ماجنا  . 5
نداد یسرکلا و  تیآ  ندناوخ  اب  اما  تسا  دیدرت  دروم  نتـشاد  ررـض  ندوب و  دیفم  ظاحل  زا  هعمج  هبنـشراهچ و  ياهزور  رد  تماجح  . 6

. دوشیم ماجنا  نآ  ندوب  يرورض  کشزپ و  صیخشت  تروص  رد  هقدص 
. تسا توافتم  يو  جازم  عبط و  هب  هتسب  درف  ره  يارب  تماجح  . 7

جـضنم و اب  ار  مغلب  هکنآ  رگم  تسا  عونمم  دـشاب  هتـشاد  هبلغ  اهنآ  رب  مغلب  تماجح  ماـگنه  رد  هک  یمغلب  ياـهجازم  يارب  تماـجح  . 8
. دننک تماجح  ینوخمک  مدع  تروص  رد  سپس  دننک  عفد  لهسم 

35 ص : ج12 ، افش ، کیپ  هعومجم 
هب ییاذغ  داوم  ندیبسچ  ثعاب  غرم  مخت  هک  هنوگ  نامه  هک  ارچ  دیزرو ، بانتجا  غرممخت  فرصم  زا  دیاب  تماجح  زا  لبق  تعاس   24 . 9

. درک دهاوخ  لمع  وحن  نیمه  هب  مه  نوخ  رد  دوشیم  رگیدکی 
بآ کشمدیب و  تبرـش  ومیلهب ، ریـشکاخ ، تبرـش  بالـسع ، نیبجنکـس ، تبرـش  نیریـش ، رانا  بآ  فرـصم  تماجح  زا  دـعب  لبق و  . 10
دیفم مرگ  ياهجازم  يارب  ریعشلا  ءام  دوش . هتفرگ  رظن  رد  صخش  یمرگ  يدرس و  هکنآ  رب  طورشم  تسا ، دیفم  فلتخم  یعیبط  ياههویم 

. دوشیم نوخ  ندش  رتقیقر  بجوم  داوم  نیا  ندروخ  تسا ،
. دیشاب هتشادن  تبراقم )  ) یکیدزن تماجح  زا  دعب  تعاس  ات 24  لبق  تعاس  زا 24  تسا  رتهب  رودقملا  یتح  . 11

. دشاب هداد  ترورض  صیخشت  کشزپ  هکنآ  رگم  تسا  عونمم  یگدعاق  نارود  ماگنه  ناوناب  يارب  تماجح  . 12
عنامالب دـشاب  هتـشذگ  راطفا  زا  تعاس  لقا 2  دـح  هچنانچ  راطفا  زا  سپ  تسا و  عونمم  ناـضمر  كراـبم  هاـم  ياـهزور  رد  تماـجح  . 13

. دشاب یفاک  صخش  ناوت  هکنآ  طرش  هب  تسا ،
36 ص : ج12 ، افش ، کیپ  هعومجم 
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ماکحتسا دق و  دشر  ثعاب  یکدوک  نینس  رد  تماجح  تسا . دیفم  رایـسب  هکلب  درادن  يررـض  چیه  دعب  هب  یگهام  راهچ  زا  تماجح  . 14
. دهدیم شیازفا  رگید  ياهيرامیب  اهیگدروخامرس و  لباقم  رد  ار  ندب  ینمیا  دوشیم و  اهناوختسا 

. دوشیم عنم  تماجح  ماجنا  زا  هیصوت و  ینامردولاز  لاس  زا 60  شیب  نینس  يارب  . 15
بط کشزپ  دیدحالص  اب  دیاب  دنتسه  یلیفومه  نوخ و  ناطرـس  یمـسالات و  دننام  ینوخ  ياهيرامیب  راچد  هک  يدارفا  رد  تماجح  . 16

. دوش ماجنا  یتنس 
ود ار  تماجح  تارثا  تاولـص  ندرک  همزمز  وضو و  نتـشاد  یـسرکلا و  تیآ  ندـناوخ  اب  دـینک و  تیاـعر  ار  تماـجح  يونعم  هبنج  . 17

. دینک نادنچ 
راب راهب و 2  رد  راب  لقا 3  دح  سکره  یلعف  عضو  اب  تسا  رتهب  تسا . توافتم  نانآ  جازم  هب  هتـسب  دارفا  يارب  تماجح  تاعفد  دادعت  . 18

. دنک تماجح  زیئاپ  رد 
ود نیب  هک  تساهتماجح  نیرتعیاش  ماع  تماجح  دوشیم . ماجنا  ندـب  فلتخم  ياهمادـنا  رد  فلتخم  دارفا  يارب  اـهتماجح  عاونا  . 19

ماجنا  فتک 
37 ص : ج12 ، افش ، کیپ  هعومجم 

، نیرـس تماجح  قاس ، تماجح  رـس ، تماجح  دراد . يریگـشیپ  نامرد و  رد  یـصاوخ  مادکره  رگید  ياهمادنا  رد  تماجح  اما  دوشیم ،
. تسا یمالسا  بط  رد  هدشهیصوت  ياهتماجح  عاونا  زا  وریغ  هیلک و  تماجح  هیر ، تماجح  نیعدخا ، تماجح 

. دیشکن راگیس  تماجح  ماگنه  . 20
. دیهدن ماجنا  نیگنس  راک  تعاس  ات 24  تماجح  زا  سپ  . 21

. دیروخن نیگنس  ياذغ  یبرچ و  روش ، ياذغ  یهام ، یشرت ، تعاس  ات 24  . 22
دیفـس لکلا  دینک . ینوفع  دـض  زینـشگ  مخت  یمتخ و  لگ  اب  ای  ییاهنت  هب  نشیوآ  خـیبط  ای  نشیوآ  مرـس  ای  لسع  اب  ار  تماجح  مخز  . 23

. دوریم راکب  مخز  لحم  ندرک  ینوفعدض  يارب  الومعم  شزوس  زا  رظن  فرص 
. دنوشن مه  ینوفع  دض  رگا  یتح  دننک  تنوفع  تسا  نکمم  تردنهب  تماجح  ياهمخز 

. دننکن مامحتسا  تعاس  ات 24  تسا 12  رتهب  تماجح  زا  سپ  . 24
. تسین مامحتسا  وشتسش و  هب  زاین  نیدهتجم  يواتف  قبط  تسا و  عنامالب  نتفرگ  وضو  اب  تماجح  زا  سپ  ندناوخ  زامن  . 25

38 ص : ج12 ، افش ، کیپ  هعومجم 
ای تخت  يور  اعیرـس  هک  تسا  نآ  مادـقا  نیلوا  دوش ، یـشوهیب  یلاحیب و  ای  یتسـس و  فعـض و  راچد  صخـش  تماجح  ماگنه  رگا  . 26

. ددرگ زاب  زغم  هب  نوخ  ات  دنهد  رارق  رادبیش  تلاح  هب  ار  اهاپ  دشکب و  زارد  نیمز 
دنکیم قرع  دیآیم . دنب  دشاب  ندب  يور  زونه  تماجح  ناویل  رگا  یتح  يزیرنوخ  دهدیم و  ماجنا  یناربج  تایلمع  ندـب  تلاح  نیا  رد 

یعون رثا  رد  رتشیب  دتفایم و  قافتا  نایاقآ  رد  یشوهیب  فعـض و  نیا  الومعم  تسا . هدنوش  تماجح  عضو  دوبهب  هناشن  ندرک  قرع  نیا  و 
. تسین انشآ  ناوناب  دننام  يزیرنوخ  اب  روکذ  دارفا  ندب  هکنیا  تسا و  ینورد  سرت 

یشوهیب رگا  دنهدب . يو  هب  نآ  لاثما  بالسع و  ای  رکش  بآ و  زا  یتبرش  دنشاپب و  رامیب  يور  هب  بآ  يرادقم  یشوهیب  ماگنه  تسا  رتهب 
یکی رگا  دوشیم . فرطرب  یتدم  زا  سپ  مه  نیا  هک  دنوش  غارفتـسا  عوهت و  تلاح  راچد  ندمآ  شوهب  زا  سپ  تسا  نکمم  دشاب  دیدش 

ياهوراد زاسنوخ و  ياهاذـغ  ندروخ  اب  دـنک و  تروشم  کـشزپ  اـب  دوش  هجیگرـس  فعـض و  راـچد  صخـش  تماـجح  زا  سپ  زور  ود 
دعب زور  دنچ  ات  الومعم  دریذپ  تروص  تماجح  مغلب  هبلغ  تلاح  رد  رگا  دنک . فرطرب  ار  لکـشم  نیا  ییالاب  ياهمادنا  هب  نوخ  هدنناسر 

. دوشیم داجیا  هجیگرس  فعض و 
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39 ص : ج12 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دوشیم فرط  رب  دعب  تاعفد  رد  دیآیم و  دوجوب  ناناوج  صوصخب  نایاقآ  رد  تالاح  نیا  تماجح  نیلوا  رد 

نیا بلغا  تسا و  فرـصم  راب  کی  تماجح  لئاسو  هک  ارچ  دیـشابن  تیتاپه  زدیا و  دننام  ییاهيرامیب  تیارـس  نارگن  هجو  چـیه  هب  . 27
. دریذپیم تروص  نامزاس  عفن  هب  نداد  نوخ  هب  مدرم  قیوشت  يارب  نوخ  لاقتنا  نامزاس  يوس  زا  تاعیاش 

هک دـیوشیم  هجوتم  راـب  دـنچ  زا  سپ  دـیلامب . تماـجح  لـحم  هب  ار  نآ  تماـجح  ماـگنه  دـیناوتیم  دـیتسه  ساـسح  يزیچ  هب  رگا  . 28
. تسا هتفر  نیب  زا  امش  تیساسح 

حوضو هب  یبوخب و  ار  تماـجح  تارثا  اـت  دـینک  رارکت  یتنـس  بط  صـصختم  کـشزپ  طـسوت  هدـشنییعت  تدـم  رد  ار  اـهتماجح  . 29
. دینک هدهاشم 

ندب زا  فیثک  نوخ  هک  اریز  دینک  يراددوخ  هتفرتسد  زا  نوخ  ناربج  روظنم  هب  برچ  يوق و  ياهاذغ  فرـصم  زا  تماجح  زا  سپ  . 30
. تسا هدوب  رضم  ندب  يارب  هک  تسا  هدش  جراخ  امش 

40 ص : ج12 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ینامردولاز

زا تماجح  يریگشیپ  هبنج  رتشیب و  تماجح  هب  تبسن  ولاز  ینامرد  هبنج  تساهيرامیب . نامرد  يارب  یلاع  رایـسب  شور  کی  ینامردولاز 
تابوسر اهمرج و  هکنآ  رتمهم  هدرک و  قیقر  ار  نوخ  دوخ  ناهد  قازب  رد  نیدوریه  مانب  ياهدام  نتشاد  اب  اهولاز  تسا . رتشیب  ینامردولاز 

. دننکیم كاپ  ار  قورع  هراوید 
. تسا ینامردولاز  بلق  قورع  ندرکزاب  يارب  نامرد  نیرتهب  نیاربانب 

هجوت دروم  نیلوئـسم  يوس  زا  رتمک  هنافـسأتم  اما  تسا  ینامردولاز  رد  تایبرجت  نیرتهتفرـشیپ  بحاص  ناریا  ام  زیزع  روشک  هناتخبـشوخ 
هتـشاد هجوت  دـناهدوبر . نایناریا  زا  ار  تقبـس  يوگ  تباقر  نادـیم  رد  دوخ  نادرمتلود  تیامح  شالت و  اب  رگید  ياهروشک  هتفرگ و  رارق 

هب دینک  هجوت  الاح  دـشابن . رثؤم  نآ  نامرد  رد  ولاز  هک  تسین  يرامیب  چـیه  ابیرقت  تسا . تماجح  زا  رتقیمع  ولاز  ینامرد  رثا  هک  دیـشاب 
: دنوشیم نامرد  اهولاز  طسوت  ینامرد  رگید  تادیهمت  رانک  رد  یمالسا  یناریا - بط  رد  هک  ییاهيرامیب 

يزغم  یبلق و  ياههتکس  * 
سیراو  * 

41 ص : ج12 ، افش ، کیپ  هعومجم 
کیتایس  کسید و  * 

هنشاپراخ  * 
. اهمادنا ندش  هزونایس  هنکآ ، رشتنم ،) يامزگا   ) سیزایروسپ بلعثلا ،) ءاد   ) ایسپولآ دننام : یتسوپ  ياهيرامیب  زا  یخرب  * 

. دوشیم وضع  عطق  هب  رجنم  ارثکا  هدرک و  دساف  ار  ناوختسا  زغم  هک  تسا  يدیدش  تنوفع  ایراقناق ،)  ) نرگناک * 
تسیک  هسبآ و  * 

( ریساوب  ) دیئورومه * 
( سا یت . یس .  ) تسد چم  فالغ  ندش  میخض  * 

نرگیم  * 
نوخ  تظلغ  * 
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نوخ  راشف  * 
مشچ  دیراورم  بآ  زا  يریگشیپ  * 

مشچ  بصع  یفورتآ  زا  يریگشیپ  * 
یلصف  ياهتیساسح  * 

42 ص : ج12 ، افش ، کیپ  هعومجم 
اهیگتفرگرگ اپ و  فک  يور و  شزوس  ندش و  غاد  اهمادنا و  ندش  درس  ندرک و  خی  * 

تاتسورپ  * 
لسوکیراو  * 

اهمادنا دبک و  ياهناطرس  * 
نوخ  هبلغ  زا  یشان  ياههجیگرس  * 

ندب  ياجره  كرت  اهبل و  كرت  * 
هظفاح  فعض  * 

اپ قاس  قورع  دادسنا  * 
اپ فک  ندش  غاد  * 

اپ تسد و  ناتشگنا  رس  ندرک  خی  * 
تروص  ياهکل  اهشوج و  * 

سرقن  * 
ندرگ  زورترآ  * 

43 ص : ج12 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هماننایاپ

نامز ظاـحل  زا  تسا . رتهتفرـشیپ  رگید  ياـهشور  زا  اـهيرامیب  ناـمرد  رد  یمالـسا  یناریا - بط  هک  دـینک  هجوت  هتکن  نیا  هب  ناـیاپ  رد 
نانخـس هب  دراد . رارق  ع )  ) نیموصعم تیامح  دروم  هتـشذگ  نآ  زا  تسا و  رتبسانم  ظاـحل  ره  زا  ياهشیر و  ناـمرد  ظاـحل  زا  ناـمرد و 

- یناریا بط  ياـهشور  رگا  دـینکن . هجوـت  تسا  میدـق  هب  طوـبرم  یتنـس  بط  ياـهشور  هدرک و  تفرـشیپ  ملع  دـنیوگیم  هک  یناـسک 
ناشروشک میدق  بط  دننیبیم  مدرم  هک  یماگنه  دهد ؟ ماجنا  ياهشیر  نامرد  کی  یتح  دناوتیمن  دیدج  بط  ارچ  تسا  یمیدق  یمالسا 

رامشب نادنمدرد  هب  تنایخ  ار  نآ  يایحا  شرتسگ و  زا  يریگولج  ییانتعایب و  تسا ، ضراوع  نودب  ییاپورا و  بط  زا  رتهتفرشیپ  رایـسب 
ياههلان شیوخ و  نادجو  ادخ و  لباقم  رد  دـیاب  هک  دنـشاب  هاگآ  دنتـسیایم ؛ مدرم  یتمالـس  لباقم  رد  هنادـماع  هک  یناسک  دـنروآیم و 

. دنشاب وگخساپ  نادنمدرد 
ار یتنـس  بط  دـننکیم  شالت  ناراکردـناتسد  زا  یخرب  یمالـسا  یناریا - بط  يایحا  يارب  یمدرم  ياـهراشف  لـیلد  هب  هک  دـینک  هجوت 

. دنهد شهاک  ار  نآ  یشخبرثا  دننک و  حرطم  هعماج  رد  ییاپورا  بط  ياهرایعم  ساسارب 
44 ص : ج12 ، افش ، کیپ  هعومجم 

بط هک  دننادب  مدرم  سپ  درادن . دیدج  بط  دییأت  هب  يزاین  تسا و  لماک  یبط  بتکم  کی  دوخ  یمالـسا  یناریا - بط  هک  دیـشاب  هاگآ 
. دنروآ دورف  میظعت  رس  نآ  لباقم  رد  دیاب  اهیبرغ  تسا و  دیدج  بط  زا  رتهتفرشیپ  یبط  یتنس 
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45 ص : ج12 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ذخأم عبانم و 

یلع  وب  نوناق  - 
یسلجم  همالع  راونالا  راحب  - 

هعیشلا  لئاسو  - 
یئابطابط  همالع  نازیملا  ریسفت  - 

ینارون  یفطصم  هّللا  تیآ  یمالسا  بط  زا  ییامنرود  - 
. ناهفصا يافش  کیپ  هعومجم  وضع  نارگشهوژپ  تاقیقحت  ناریا و  تماجح  هسسؤم  طسوت  هرشتنم  تالاقم  بتک و  - 

نیـسح دـشرم  هدـنروآدرگ : مالّـسلا ) مهیلع   ) تراهط تمـصع و  تیب  لها  یثارم  حـیادم و  بقانم و  تایلزغ و  هعومجم  لد  ياههمغن  - 
روپهجنپ

[2]

________________________________________

افش کیپ  بتک  هعومجم  زا  اهتبرش  باتک  هب  ددرگ  روکذم  ياهتبرش  نیزگیاج  هک  دیفم  ياهتبرش  زا  رتشیب  یهاگآ  يارب  (. 1 [ ) 1]
. دینک هعجارم  فلؤم  نیا  رثا 

1388 ه.ش. مود ، پاچ : ناهفصا ، شهوژپ -  نوناک  دلج ، 12 افش ، کیپ  هعومجم  دمحم ، يوسوم ، [ 2]

دلج 14

هراشا

میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
افش کیپ  هعومجم 

رمع لوط  زار  يریگشیپ و  نف 
( یتنس  ) یناریا بط  هاگدید  زا 

فلؤم 
يوسوم  دمحم  دیس 

رشن
1390

3 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

همان میدقت 
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ياپب  رظتنم  يا 

***
تفرگرب  نوخ  گنر  الط  تشط  وچراظتنا  رصع  ات  اونین  روش  زا 

دروخ گنس  رب  رمع  هشیش  یسبتفرگ  شتآ  رهم  هدرپارس 
تفر  دای  زا  یکین  دمآ و  يدبتسکش  نب  زا  هک  رت  هخاش  یسب 

ناگتسخ  لد  يوزرآ  يا  سپتفر  دابرب  هعیش  لد  دیما 
دوب هک  يراوه  نمهب  فرب و ز  زناترادرک  هب  یگنرد  دوبن  هک 

ياپب  رظتنم  يادور  هب  دزیرب  تیور  دیشروخ  ز 
4 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

***
يردام  هتسشنب  راظتنا  ماب  رباهکلپ  دش  گنت  اههرهچ ، دش  درز 

ياپب  رظتنم  يا  ! دیهش ابرلد  کی  هرطاخ  غاب  رد 
***

فافع  هّرد  رديرتخد  هتسشنب  لایخ  نزور  رب 
اههسوب هدیتفتیگنشت  تسا و  بعش 

ياپب  رظتنم  يايربلد  هنوگره  دوبر  سوه  زا  قشع 
***

تسا  هتسب  هک  یتسدراظتنا  لیخ  رد 
5 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

تسا  هتسکش  یماجتسا  هتسخ  هک  یناج 
ياپب  رظتنم  ياراب  کشا  هدید  يا 

***
اهتسد هب  یتسد  اههنیس  تشد  زا  دوب ، هنیس  تشد  کیزازتها  هب  یتسد  داتف ، یمچرپ  ره 

تسام  تسدب  نونکااههنیس  یتسد ز  ام  تسد  داد  ات 
ياپب  رظتنم  يا  ! راظتنا تیار  کی  بالقنا ، مچرپ  کی 

***
دوریم رابیوج  هرانک  زا  هسوب  دصنم  راگن  لگ  يا  بل  هدنخ  هب  ینکاو  وچ 

؟ زاب دیایب  یک  هتفر  هک  متفگ 

6 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
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ياپب  رظتنم  يا  ! راومه دیابب  هار  هک  یمسبت ؛
***

رازهزبس نیمزراگن  نآ  دیآ  رگ 
دوشیم مامت  مامتان ، ياهفرح  وراگنرپ  هنامز 

دوب هدنام  راوید  ياپ  رد  هک  جنگ  ره  وكاخ  ریز  دوب  هتفخ  هچنآره 
هاگپ  ره  هب  شهاگن  یمرگ  زا  . دوشیم راکشآ 

ایب  رظتنم  يا  ياپب ، رظتنم  يا  . دوشیم بآ  ملد  هبلک  فقس  زا  خی  ياهرولب 
جرفلا  کّیلول  لّجع  مهّللا 

يوسوم  دمحم  دیس 
هامریت 1389

7 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

تسرهف

بلاطم 7 تسرهف 
راتفگشیپ 11

لاس 15 دصکی  زا  رتشیب  یگدنز  يوسهب  شیپ 
دبک 16 شراوگ و  هاگتسد  یجازم  يزاسکاپ  شخب 

هیذغت 22 شخب 
ییاذغ 22 ياههیصوت  - 

شخبافش 27 ياههویم  - 
دایز 30 یهام  فرصم  - 

غرممخت 31 یهام و  نامزمه  فرصم  - 
دوسکمن 31 یهام  ندروخ  - 
ناوارف 31 غرممخت  فرصم  - 

بآ 32 ندیشون  - 
تشوگ 32 فرصم  - 

بسانم 33 ياهنغور  - 
هباشون 33 - 

اهزیهرپ 35 - 
شزرو 38 شخب 

يورهدایپ 38 شمرن و  - 
يدرونهوک 39 - 

ینزوراپ 41 يراوسقیاق و  - 
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يریگیهام 41 - 
يراوسبسا 42 - 

یمزر 42 شزرو  - 
ینابهچغاب 42 يرادهعرزم و  - 

8 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
تسرهف 

یعیبط 43 ياهبآ  رختسا و  رد  انش  - 
شلام 44 شخب 

ژاسام 45 شور  - 
همجمج 54 يزاسکاپ  شخب 

یسونیس 55 تنوفع  - 
58 یئوراد ) مامح   ) نزبآ شخب 

61 ینامرد ) نوخ   ) نوخ يزاسکاپ  شخب 
ماع 64 تماجح  - 
ینامرد 64 ولاز  - 

زغم 71 تیوقت  شخب 
هظفاح 73 تیوقت  - 

شوگ 77 تیوقت  شخب 
ینیب 83 تیوقت  شخب 

مشچ 88 تیوقت  شخب 
يریگشیپ 90 يزاسکاپ و  - 

مشچ 93 فعض  بابسا  للع و  زا  یهاگآ  - 
جالع 94 - 

تیوقت 99 - 
یلاسنایم 101 زا  سپ  نینس  رد  اههیلک  تیوقت  شخب 

یسنج 105 يورین  يرادهگن  تیوقت و  شخب 
یسنج 106 طباور  قیرط  زا  يزاسکاپ  - 
هاب 111 تیوقت  یشلام  نغور  دامض و  - 

تاّذذلم 112 - 
هدنکارپ 116 ياههیصوت  شخب 

9 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
تسرهف 

نآ 125 عاونا  رد  تشوگ  - 
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تاناویح 128 ءاشحا  - 
تاناویح 131 یبرچ  اهنغور و  هورگ  - 

باصعا 136 شخب 
اهاذغ 138 فرصم  رد  لوصف  ریثأت 

نادنمشناد 142 املع و  رد  یباوخمک 
نادنمشناد 144 املع و  رد  یباوخرپ 

يرادیب 145 رد  باوخ 
تسا 145 موجن  هب  قلعتم  هچنآ  نایب  رد 

ییاذغ 149 داوم  رب  مکاح  نیناوق 
مکاح 150 هویم  فیرعت 

اههویم 150
لوصف 152 رد  اههویم 

ییاذغ 165 داوم  یخرب  جازم 
11 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

راتفگشیپ

لماـش هعماـج ؛ رکفتم  ياـهزغم  زا  مـیرکت  تـسارح و  تلوـهک و  نینـس  رد  نادنمـشناد  اـملع و  يارب  يریگــشیپ  نوـنف  رمع و  لوـط  زار 
. یمالسا یناریا - هیاپ  بط  لوصا  ساسارب  نامرد  يریگشیپ و  ياهوگلا  نیرتدمآراک  نیرتهتفرشیپ و 

ار روشک  زا  جورخ  هار  دننکن و  یتحار  ساسحا  روشک  رد  ام  ناگبخن  هک  میروآ  شیپ  یطیارش  رگا  تسا  گنن  ناملـسم  نایناریا  ام  يارب 
شناد ملع و  زا  دننکیم و  لابقتسا  رکفتم  ياهزغم  زا  هدرک  هدافتسا  هدمآشیپ  تصرف  زا  تعرسب  يرابکتسا  ياهروشک  دنریگ . شیپ  رد 

. دننکیم ییرادربهرهب  ناشفادها  هب  ندیسر  يارب  نانآ  تیقالخ  و 
شـالت رتـشیب  رمع  لوـط  هب  ندیـسر  يارب  هدـیزگرب و  ار  رترب  داژن  ناوـنع  هک  تسا  ینارگرابکتـسا  هجوـت  دروـم  دراوـم  زا  یکی  مه  نـیا 

. تسیندوشخبان یهانگ  نارگرابکتسا  توخن  نیا  لباقم  رد  يراگنالهس  ندوب و  توافتیب  سپ  دننکیم ،
12 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

: میوریم شیپ  نرق  کی  زا  رتالاب  رمع  يوسب  دریگ  رارق  يدج  هجوت  دروم  یملع  ثحبم  نیا  رد  حرطم  ياهشور  رگا 
تسیز و طیحم  نیناوق  رد  طلغ  درکلمع  زا  یشان  ام  رصع  مدرم  هاتوک  رمع  هدش و  یحارط  لاس  رازه  دنچ  يارب  ناسنا  ندب  هکنآ  حیضوت 

باسحهب ناناملسم  ام  راختفارپ  بط  هک  هیاپ  بط  ياهتفرـشیپ  هب  هجوت  اب  تسا . هنایارگیدام  تاشیارگ  زا  یـشان  یحور  لئاسم  هیذغت و 
اب هارمه  ینالوط  رمع  دوخ  نادنمـشناد  يارب  لقا  دـح  هک  تسا  ییوزرآ  نیا  تسین . راـظتنا  زا  رود  لاـس  هب 200  ندش  کیدزن  دـیآیم ،

یملع تمظع  دـجم و  يایحا  يوسب  بیترت  نیا  هب  میزاس و  دـنمهرهب  نانآ  ینالوط  رمع  هرمث  زا  ار  دوخ  ناناوج  میـشاب و  هتـشاد  یتمالس 
. میرادرب مدق  ناناملسم 

؛ ناسنا یتمالس  رمع و  لوط  زار  هب  ندیـسر  يارب  وگلا  نیرتگرزب  نیرتمهم و  هک  منکیم  بلج  یـساسا  ياهتکن  هب  ار  نارگـشهوژپ  هجوت 
ار ندب  یگدنز  لوط  رد  هک  تسا  ییاهدادسنا  اهنادـنبهار و  زا  یـشان  تسوپ  قورع و  اهتفاب و  اضعا و  ندـش  هدوسرف  تسا . يزاسکاپ 

. دهدیم رارق  ریثأت  تحت 

افش کیپ  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 776 

http://www.ghaemiyeh.com


هسیئر و ياضعا  دروم  رد  تیولوا  بیترت  هب  اـهيزاسكاپ  نیرتمهم  تسا . راوتـسا  ندـب  ياههاگتـسد  همه  يزاـسکاپ  رب  هیاـپ  بط  نونف 
. تسا وریغ  هسیئرلا و  مداخ 

يراجم اهدنوآ و  هلیـسوب  تقلخ  رد  ندـب  ياضعا  زا  مادـکره  دنتـسه . هسیئر  ياضعا  زا  یـسنج  هاگتـسد  دـبک و  زغم ، بلق ، وضع  راهچ 
شراوگ و هاگتـسد  يارب  دـعقم  تسا ؛ زغم  ياهیگدولآ  هیلخت  رتلیف  ینیب  لاـثم  ناونعهب  دـنوشیم ، يزاـسکاپ  وضع  نآ  صاـخ  یجورخ 

جورخ يارجم  اههد  اـهوم و  ندـمآرد  لـحم  تسوپ و  تاـماسم  نوخ ، ياـهزاگ  بلق و  ياوه  يارب  اـههیر  نوخ ، تاـعیام  يارب  اـههیلک 
. دنراد ار  دوخ  هب  صوصخم  ياضعا  تشادهب  تفاظن و  هفیظو  مادکره  اهیگدولآ 

13 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
يراکهار دیاب  یبط  بتکم  ره  تسا ؛ ندب  ياضعا  يزاسکاپ  هیفصت و  ياههار  تخانش  رمع  لوط  یتمالـس و  يارب  مدق  نیرتمهم  نیلوا و 

. دشاب هتشاد  يزاسکاپ  يارب 
. تسا تشادـهب  يریگـشیپ و  نونف  نیرتهب  ياراد  یمالـسا  یناریا - هیاـپ  بط  تسا ، یبط  بتکم  نیرتـهب  هب  قلعتم  يزاـسکاپ  هار  نیرتـهب 

تفرـشیپ تسا . یبرغ  بط  انامه  هدـش ، هتخانـش  یکـشزپ  مولع  خـیرات  لوط  رد  نونکات  هک  یبط  بتکم  نیرترابتراسخ  نیرتفیعض و 
هتـشگ یمومع  راکفا  بیرف  بجوم  هنایوجدوس  عماطم  ریاس  رانک  رد  یعمج  ياههناسر  هفقویب  لاجنج  وهایه و  یبرغ و  بط  يژولونکت 

. دناشکیم گرم  ماک  هب  هدنشک  یبارس  لابندب  ار  يرایسب  نارامیب  لاس  ره  و 
، دننکیم يزاسکاپ  اهتفآ  عاونا  زا  هدز و  مخش  ار  نیمز  اترورض  روذب  ندیـشاپ  يارب  تسین . يزرواشک  نیمز  هب  تهابـشیب  ناسنا  ندب 
ناوج و ياهلولس  دیلوت  لیکشت و  يارب  ددرگیم . تشادرب  نآ  زا  تیفیکرپ  رابرپ و  یلوصحم  دنوشیم و  هدیشاپ  اههناد  اهرذب و  هاگنآ 

تیمها دوریم  رتـالاب  ناـسنا  نس  هچره  تسا . مزـال  يزاـسکاپ  يزرواـشک  نیمز  دـننامه  زین  ناـسنا  ندـب  رد  طاـشناب  يوـق و  تالـضع 
يدادادـخ شناد  ملع و  دـناشکیم و  ناصقن  هب  ار  ناسنا  نامز ، ددرگیم . رتشیب  ندـب  رد  طاـشنرپ  ناوج و  ياـهورین  دـیلوت  يزاـسکاپ و 

. تساهیگدوسرف ندرک  رود  طاشناب و  رمع  لوط  يریپ  یناوج و  نایم  گنج  داضت و  نیا  لصاح  دنادرگیمزاب ؛ یناوج  هب  ار  ناسنا 
ندروآرد زازتها  هب  اب  دنک و  هدنز  اهدای  رد  ار  ناناملسم  هتـشذگ  تمظع و  دجم و  یمالـسا  یناریا - بط  هک  هدیـسرارف  نآ  نامز  نونکا 

زا اجیب  عقوت  یگدزبرغ و  دولآكرـش  هشیر  دور و  شیپ  هب  تسا  راوتـسا  قالخا  نید و  ياـههدولاش  رب  هک  هیاـپ  بط  راـختفارپ  مچرپ 
ناهج طاقن  نیرترود  رد  رگا  یتح  ار  شناد  ملع و  دیاب  هک  تسا  تسرد  يرآ  دناکـشخب . نادـنمدرد  ناهذا  رد  ار  یبرغ  رالوکـس  مولع 

ار نآ  درک و  وجتسج  دشاب 
14 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ناملـسم ناوج و  لـسن  یتمالـس  ندرب  نیب  زا  یموـمع و  راـکفا  بیرف  يارب  تسا  یـششوپ  فرـص  یگدزملع  هزورما  اـما  دروآ . تسدـب 
! هعسوت لاح  رد  ياهروشک  یمالسا و  ياهروشک 

. دننکیم دانتسا  شناد  ملع و  يوجتسج  تیمها  رب  ینبم  یمالسا  ثیداحا  هب  یبرغ  بط  زا  داقتنا  ندینش  ضحم  هب  نادنمـشیدنا  زا  یخرب 
شناد اـب  سکعلب  میرادـن ؛ یتفلاـخم  نیون  شناد  رد  ییارگون  یتح  شناد و  ملع و  اـب  زگره  اـم  هک  میراد  هراـشا  اـنعم  نیا  هب  خـساپ  رد 

. میفلاخم هتخادرپ ، اههخاش  هب  هدرک و  اهر  ار  اههشیر  هک  یعقاو  ریغ  برخم و 
تسا یـشناد  یتسارب  یبرغ  یکـشزپ  شناد  هک  مینک  اقلا  ار  روصت  نیا  مدرم  نهذ  رد  يوبن  ثیدح  نیا  زا  اجبان  هدافتـسا  اب  دیابن  نیاربانب 

! درک هیکت  نآ  هب  هعماج  تمالس  ظفح  يارب  ناوتیم  هک 
ناـمرد زا  یبرغ  بط  نونکا  یلو  هدـشیم ، ناـمرد  ياهشیر  روطب  شیپ  لاـس  رازه  جـالعلا ، بعـص  ياـهيرامیب  رثـکا  هک  تسا  هنوـگچ 
ياهدرد نیکـست  اب  دنکیم  یعـس  هدرک و  ینامرد  تمالع  ار  اهيرامیب  یمامت  تسا و  هدنام  زجاع  ياهشیر  تروصب  يداع  ياهيرامیب 

. تسا يرامیب  لصا  زا  رتالاب  رایسب  يرهاظ  ياهنامرد  نیا  ضراوع  هوالعب  دنک . بسک  ار  نانآ  تیاضر  نارامیب 
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میدـقت هتخیهرف  ياـملع  هب  ار  رمع  لوط  یتمالـس و  تشادـهب و  ياـهيروآنف  اـهشور و  نیرتـهب  هئارا  اـهيرامیب و  زا  يریگـشیپ  حرط 
موـجه تارطخ و  زا  ار  دوـخ  یمالـسا  هعماـج  دـننامب و  ناـناوج  راـنک  رد  رتـهب  رتـشیب و  هیاـم  رپ  بط  نیا  تاـکرب  هیاـس  رد  اـت  مینکیم 

. دنیامن تسارح  ییارگیدام 
يوسوم  دمحم  دیس 

افش کیپ  یتنس  یناریا و  بط  یشهوژپ  هسسؤم  سیئر 
هامریت 1389

15 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

لاس دصکی  زا  رتشیب  یگدنز  يوسب  شیپ 

يارب یتمالـس  نداتفا  رطخ  هب  رمع و  یهاتوک  لماوع  نوگانوگ و  ياهيرامیب  زا  يریگـشیپ  نونف  هب  طوبرم  یـشهوژپ  هدومزآ و  بلاـطم 
هعیش بط  نیرتکد  تسین ، راعـش  کی  اهنت  نیا  مینکیم . زاغآ  ع )  ) یلع ترـضح  زا  یمالک  اب  ار  لاس  دصکی  زا  رتالاب  رمع  هب  ندیـسر 

دوصقم لزنمرـس  هب  ندیـسر  رد  تسرد  یهار  باـختنا  هب  ار  نارگـشهوژپ  یلک  روطب  هک  تسا  يزوـمآتمکح  يدربـهار  لوـصا  لـماش 
. دنکیم تیاده 

.« دشاب هتشاد  یبوخ  یناوج  دشاب ، هتشاد  یبوخ  يریپ  دهاوخیم  سکره  (: » ع  ) یلع ماما 
نارود زا  ینعی  رتسپزاب  هکلب  یکدوک و  نامز  زا  لاـس  دـصکی  زا  رتـالاب  رمع  هب  ندیـسر  يزیرهماـنرب  هب  طوبرم  ياهروتـسد  نیارباـنب 

. مینک عورـش  هیاپ  زا  ار  اهيراذگهیامرـس  دـیاب  تسا . ینینج  نارود  رد  یتمالـس  ساسارب  هعماج  یتمالـس  هدولاـش  دوشیم . زاـغآ  ینینج 
تمالس يریگشیپ و  نونف  تاریثأت  راچان  هب  دنبای ، تسد  رمع  لوط  رارسا  هب  دنهاوخیم  هتـشذگ و  نانآ  زا  ینـس  هک  یناسک  يارب  نونکا 

هیاـپ بط  تاـیرظن  حرط  اـب  ناـمزمه  مینکیم و  عورـش  ار  رمع  لوط  نوـنف  یلعف  نس  ناـمه  زا  میریگیم و  هدـیدان  ار  يدازوـن  نارود  زا 
یکـشزپ بتکم  صقن  رـساترس  ياهشور  مینک . زاغآ  نامروشک  ناگوابون  دروم  رد  ار  یتشادـهب  ياهراتخاس  حالـصا  یمالـسا  یناریا -

لوصا رب  هیکت  اب  ینینج  نارود  زا  ار  يریگـشیپ  نونف  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  تسا . هتخاس  وربور  يدج  تارطخ  اب  ار  دیدج  لسن  یبرغ ،
. میدروآ شناد  ملع و  قاتشم  نارگشهوژپ  تارکفت  هنحص  هب  هیاپ  بط 

: هسیئر وضع  راهچ  زا  تسا . دبک  شراوگ و  هاگتـسد  يزاسکاپ  ياهشور  هب  یبایهار  نت  تمالـس  ياهيروآنف  شخب  نیرتمهم  نیلوا و 
. دشابیم هسیئر  وضع  نیرتمهم  دبک  یلسانت ؛ هاگتسد  غامد و  بلق ، دبک ،

16 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

دبک شراوگ و  هاگتسد  یجازم  يزاسكاپ  شخب 

هراشا

ناـهد و نآ  يادـتبا  دریذـپیم . تروص  دـبک  شراوگ و  هاگتـسد  رد  ینعی  مضه  مود  لوا و  هلحرم  رد  ندـب  يزاـسکاپ  شخب  نیرتـمهم 
تیمها زئاح  اههثل  يزاسکاپ  دوش . هتـشاد  هگن  كاـپ  زیمت و  بترم و  دـیاب  ناـهد  تسا . نآ  هب  کـیدزن  ياهمادـنا  اـههدور و  نآ  ياـهتنا 

ادیپ ار  ندب  هب  دورو  تصرف  ناهد  یعافد  متسیس  دوجو  اب  اهبورکیم  زا  يرایـسب  دوش  تیاعر  یبوخب  ناهد  تشادهب  رگا  تسا . ناوارف 
. تسا راوتسا  ناهد  ییادزبورکیم  وشتسش و  رب  تموادم  تقد و  رب  ص )  ) ربمایپ تنس  یمالسا ، بط  رد  دننکیمن .

لبق و کمن  ندیـشچ  دوب . كاوسم  بوچ  ناشکرابم  تسد  رد  هشیمه  دنتـشاد و  دـیکأت  كاوسم  بوچ  اب  كاوسم  رب  ص )  ) مرکا ربمایپ 
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. تسا هدش  دیکأت  یمالسا  بط  رد  کمن  دننام  نآ  فرصم  هکرس و  دروم  رد  تسا . ناناملـسم  زیمآراختفا  ياهتنـس  زا  ماعط  ره  زا  دعب 
: مینکیم مالعا  ار  نآ  هخسن  میدیزگرب و  ناهد  تفاظن  يارب  ار  ناهد  ردوپ  يوراد  ام 

: ناهد ردوپ 

هراشا

مهاب اـهوراد  مرگ . کـمن 75  مرگ ، کـخیم 10  مرگ ، مادـکره 25  زا  وزام  یـسراف ، رانلگ  رانا ، تسوپ  مرگ ، دـصکی  هدـیبوکن  قامس 
. دننک ردوپ  طولخم و 

. دینزب كاوسم  نآ  اب  بش  ره  ار  نادند  هثل و  حیحص  قیرط  هب  هتخیر و  كاوسم  يور  ار  ردوپ  نیا  زا  يرادقم  نادندریمخ  ياجهب 
: دینک هجوت  نآ  صاوخ  هب 

. دنکیم يریگولج  تنوفع  عون  ره  زا  . 1
. دنکیم فقوتم  ار  نادند  درد  . 2

. دنکیم فقوتم  ار  اههثل  يزیرنوخ  مکحم و  ار  اههثل  نامرد و  ار  هرویپ  يرامیب  . 3
17 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

زاهج یـسوریو و  ياهيرامیب  عاونا  کفرب و  تفآ و  نامرد  هیوشناهد ، تروص  هب  هروغبآ  هکرـس و  شرتومیل و  بآ  اب  بیکرت  رد  . 4
. تسا یسفنت 

. تسا یسفنت  زاهج  بلق و  يوقم  عوهت و  دض  . 5
زا تعرـس  هب  ار  نیکرچ  دردولگ  زور  رد  راب  یلا 8  مرلو 7  بآ  ناویل  کی  رد  يروخابرم  قشاق  کـی  نازیم  هب  هیوشناـهد  تروصهب  . 6

. دشخبیم ییاهر  اهکیتویبیتنآ  عاونا  ضراوع  زا  ار  امش  هدرب و  نایم 
. دنکیم تسوبی  داجیا  یمک  دوش  هدروخ  دایز  هچنانچ  هتشادن ، يرطخ  هنوگچیه  دوش  هدروخ  ناکدوک  طسوت  یقافتا  تروصهب  رگا  . 7

نیا دوشیم . هیـصوت  نآ  هب  هتفرگ و  رارق  هجوـت  دروـم  ءاـعما  هدـعم و  رد  جازم  يزاـسکاپ  ناـهد  تشادـهب  هب  طوـبرم  تاروتـسد  زا  سپ 
ناـمرد و ساـسا  هیاـپ و  وراد ، هلیـسوهب  لاهـسا  داـجیا  تسا . مراـهچ  موس و  مود و  مضه  رد  رگید  ياـهيزاسکاپ  ماـمت  هیاـپ  يزاـسکاپ 

. تسا یمالسا  یناریا - هیاپ  یتنس و  بط  رد  يریگشیپ 
ود هب  يزاـسکاپ  نیا  تسا . تیمها  زئاـح  رایـسب  يرورـض و  ندـب  رب  مکاـح  جازم  و  یتاذ 1 ] جازم  عون  هب  هجوـت  اـب  یجازم  يزاـسكاپ 

: دوشیم ماجنا  تروص 

هزور يزاسکاپ 15  . 1

: دوشیم ماجنا  ریز  بیترت  هب  صخش  رب  مکاح  جازم  بسانم  لهسم  جضنم و  يارجا  زیئاپ  راهب و  لصف  رد  راب  کی  هام  ره 6 
يارب درـس  کنخ و  ياهجـضنم  تسا . هدـش  هداد  حرـش  نآ  هرابرد  باتک  فلتخم  ياـهشخب  رد  هک  هزور  ییوراد 15  ییاذـغ و  میژر 

مرگ  ياهجضنم  ناجازممرگ و 
18 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دوشیم میظنت  جازم  ءوس  تّدش  هجرد و  صخش و  رب  مکاح  جازم  عون  ساسارب  رهظ  ات  حبص  زا  ناجازمدرس  يارب 
، ریشکاخ اب  هرتهاش  قرع  کمنیب ، هروغبآ  ای  هزات  يومیل  بآ  تبرش  رد  هزرفسا  ریـشکاخ و  نیبجنکـس ، ریـشکاخ و  دننام  ییاهجضنم 
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هک مرگ  ياهجازم  يارب  نآ  لاثما  کنخ و  درس و  جازم  اب  ییاههویم  بآ  ریشکاخ ، اب  واگ  ریـش  کنخ ، هریـش  ریـشکاخ ، اب  ینـساک  قرع 
کنخ جازم  ياراد  هک  ماـش  راـهان و  زا  لـبق  ياهجـضنم  ياهدـعونایم و  ياهجـضنم  دروـم  رد  نـینچمه  دوـشیم و  لواـنت  اتـشان  حـبص 

[. 2] دنشابیم
يرت یمرگ و  يدرس و  هک  دوشیم  میظنت  روطنآ  اهوراد  ءازجا  دوشیم . لوانت  بسانم  يروآلاهـسا  تردق  اب  ماع  لهـسم  اهرهظ  زا  دعب 

هدش میظنت  فدـه  نیمه  اب  زین  ییاذـغ  میژر  دـیامن . لداعت  داجیا  ندـب  یکـشخ  یمرگ و  يرت و  يدرـس و  اب  دروخرب  رد  نآ  یکـشخ  و 
مامت دوشیم و  ارجا  زور  دودح 15  راب  کی  هام  ره 6  تسا ، فلتخم  ياهاوروش  زینـشگ و  پوس  يواح  هک  ییاذغ  میژر  اب  هارمه  تسا 

. دنکیم كاپ  ازيرامیب  تالوضف  زا  ار  ندب  ياههاگتسد 
: مینکیم هئارا  وگلا  کی  ناونعهب  دشاب  دیفم  یلاسنهک  نینس  رد  اهجازم  همه  يارب  هک  ار  هزور  هرود 15  هخسن  کی 

نیریش يرکـش )  ) یلومعم نیبجنکـس  اب  دیزیرب و  کنخ  بآ  ناویل   1 رد 5 / ار  زیمت  ریـشکاخ  يروخاذغ  قشاق  اتشان 3  حبـص  زور  ره  * 
. دیروخن يزیچ  دعب  تعاس  ات 2  دینک و  لیم  هدرک 

. دینک لیم  هدرک  نیریش  رکش  یمک  اب  دیزیرب و  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  ار  گنهراب  يروخاذغ  قشاق  کی  حبص  تعاس 10  * 
19 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دینک لیم  طولخم و  رکش  بآ و  یمک  اب  ار  یهایگ  تومسیب  ردوپ  يروخابرم  قشاق  کی  ماش  راهان و  زا  لبق  * 
تروصب مرگ  مادکره 10  زا  هنایزار  نیریش و  نوسینا  هریز ، عانعن ، نایبنیریـش ، ردوپ  مرگ   60 زا : تسا  ترابع  تومسیب  ردوپ  تابیکرت 

لاهسا دض  لگنا و  هدنشک  هدعم و  تایوقم  زا  ردوپ  نیا  دوشیم . هتـشادرب  يروخابرم  قشاق  کی  اهنآ  طولخم  زا  فرـصم  ماگنه  ردوپ .
رایو و عوهت و  تلاـح  دـض  درـس و  ياـهجازم  رد  ندرک  شرت  خـفن و  دردلد و  اـههدور و  هدـعم و  يدرـس  ینوخ و  لاهـسا  یبورکیم و 

. تسا هدعم  ياهجازم  ءوس  ریاس  رتکابوکیله و  بورکیم  هدنرب  نیب  زا  درس و  رگج  هدننکتیوقت 
لاهسا دوش . هیلخت  میالم  لاهـسا  تروصب  راب  ات 4  لقا 3  دح  مکـش  ات  مینکیم  فرـصم  راب  یلا 2  کی  ار  ماع  لهـسم  اهرهظ  زا  دـعب  * 

. دریذپ تروص  راب  زا 3  رتمک  دیابن 
مادکره خرس  لگ  انـس و  گرب  نیبجنرت ، دراد : يدایز  دربراک  ام  یناریا  بط  رد  تسا و  يروهـشم  هیاپ و  يوراد  هک  ماع  لهـسم  هخـسن 

رابره سپـس  دـیروآرد ؛ بوکمین  تروصب  یقرب  نواه  اب  طولخم و  مهاب  مرگ  مادـکره 25  ناتک  مخت  نیتنـسفا و  یمتخ ، لگ  مرگ ،  50
يزور 4 ات  دینک  لیم  هدرک  نیریش  فاص و  دنامب  ناویل  کی  ات  دیناشوجب  میالم  هلعـش  يور  بآ  ناویل  اب 2  ار  نآ  يروخاذغ  قشاق  کی 

. دوش داجیا  لاهسا  راب 
. دنامب ناکتسا  کی  ات  دیرادهگن  شتآ  يور  رتشیب  ار  هدناشوج  تروص  نیا  رد  دوش ، هتساک  تاعیام  مجح  زا  هک  تسا  مزال  هاگ 

: هزور ییاذغ 15  میژر  * 
، جـنرب قشاق  ود  ات  کی  سدـع ، ردـنغچ ، گرب  ای  جانفـسا  زینـشگ ، يزبس  دـننکیم : لیم  زینـشگ  پوس  راهان  ياـجب  ناـیم  رد  زور  کـی 

ای دنفسوگ  هچیهام 
20 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هتک اهبش  دـنزپیم . میالم  هلعـش  يور  هبوچدرز  کمن و  زایپ و  اب  اراـخب  يولآ  لـیامت  تروص  رد  یگناـخ و  سورخ ) هجوج   ) سورخ
لیم يرکش  ای  یلسع  نیبجنکس  تبرش  نآ  زا  سپ  وهاک و  دالاس  سپس  دننک و  لیم  یبرچیب  زپ  بآ  تشوگ  یمک  اب  ار  دیوش  ای  زینشگ 

. درادن یعنام  دوش  فذح  تشوگ  رگا  دننک .
، يرکش نیبجنکس  دنتسه . یعونتم  ياهلومرف  ياراد  اهنیبجنکـس  تسا . ینیریـش  یعون  هکرـس و  ندیـشوج  لصاح  لصا  رد  نیبجنکس 

. نآ لاثما  یلصنع و  یلسع ،
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نرق کی  ات  یتمالـس  اب  مأوت  رمع  لوط  دوش  لمع  نادب  رگا  هک  هتخیهرف  ياملع  ناققحم و  نادنمـشناد و  يارب  یجازم  يزاسکاپ  دوب  نیا 
. دشاب دراوم  ریاس  اب  هارمه  هکنآ  طرشب  دنکیم  نیمضت  ار 

هزور يزاسکاپ 2  . 2

اهنت ار  هزور  يزاسکاپ 15  تاروتـسد  دوشیم . ماجنا  جازم  عون  هب  هجوت  اب  دبک  شراوگ و  هاگتـسد  یلک  جازم  يزاسکاپ  راب  کی  هام  ره 
. دوشیم یلاسنهک  نینس  هژیوب  ینس  ره  رد  ناسنا  ندب  زا  مومس  عفد  بجوم  راک  نیا  مینکیم . ارجا  هام  ره  رد  زور  تدم 2  رد 

21 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هنقح

. تسا بسانم  رایسب  ناریپ  جازم  یمرن  تنیل و  يارب  یعیبط  ياهنغور  اب  هنقح  شور  هب  يزاسکاپ 
ای نوتیز  نغور  ولآ ، دننام : ییاههدنهدتنیل  زا  نّیل  هنقح  داوم  دـنهد . ماجنا  نّیل  هنقح  راب  کی  هتفه  ود  ره  ای  هتفه  ره  هک  تروص  نیا  هب 

. ددرگیم لیکشت  دجنک  نغور 
. دینک لمع  هنقح 3 ] روتسد  قبط 

خفنلا رساک  هنقح 

: مینکیم حرطم  تسا  هدور  ياهداب  يدرس و  مغلب و  دض  هک  اجنآ  زا  ار  هنقح  نیا  هنومن  ناونعهب 
لگ يزابخ ، بلعثلا ، بنع  مطرق ، مخت  لاـقثم ، مادکره 3  بادـس  سفرک و  مخت  دـیوش ، نایداب ، هنوباب ، نویروطنق ، لاقثم ، انس 5  گرب 

فصن ات  دنناشوجب  میالم  هلعـش  يور  بآ  هساک  ود  اب  ددع ، ریجنا 10  ددع و  کیره 20  ناتسپهس  بانع و  لاقثم ، مادکره 4  زا  يریخ 
لاقثم نوتیز 3  ای  ماداب  نغور  لاقثم ، مین  دنج  لاقثم ، ریشواج 1  لاقثم ، سولف 10  زغم  لاقثم ، تشخریـش 18  هاگنآ  دننک ، فاص  دوش و 

. دننک هنقح  روتسد  قبط  دنزیمآرد و  هدناشوج  اب  لاقثم  واگ 5  نغور  و 
هبلغ ای  يوارفص  داح  يامرگ  راچد  لاسنهک  صخش  هک  هدش  هدید  هاگ  تسا و  مرگ  یلیالد  هب  زونه  یلاسنهک  رد  صخـش  جازم  هچنانچ 

. مینکیم باختنا  ار  درس  الماک  ای  رتدرس  ياههنقح  تسا  مد 
22 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هیذغت شخب 

هراشا

يریپ جازم  دض  یجازم  هک  تسا  نآ  لصا  نیرتمهم  دراد . هیکت  هیاپ  بط  لوصا  رب  اما  دراد ، ار  دوخ  صاخ  ياهیگژیو  نادنملاس  هیذغت 
. تسیکدوک نامز  جازم  انامه  جازم  نیا  دراد . هگن  رادیاپ  یگدنزرس  دشر و  ریـسم  رد  ار  نانآ  دناوتب  ات  دریگ  رارق  راک  روتـسد  رد  دیاب 

رت مرگ و  جازم 
. دنناسریم اهمادنا  هب  ار  يرت  یمرگ و  هک  دنتسه  ییاهنآ  اهاذغ  نیرتهب 

ملع هک  ياهتکن  نونکا  دوشیم . یتسس  فعض و  داجیا  يریپ و  جازم  تیوقت  هب  رجنم  دناشکب  یکشخ  يدرس و  هب  ار  جازم  هک  يزیچ  ره 
ضراع ناریپ  رب  زورما  یگدنز  صاخ  طیارش  لیلدب  هک  تسا  یکشخ  یمرگ و  هبلغ  دنکیم  لکشم  راچد  ناریپ  جازم  هب  تبسن  ار  هیذغت 
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. دریگیم ناریپ  زا  ار  شوج  بنج و  ناـکما  یهاـفر  لـئاسو  شرتـسگ  رطاـخهب  هک  تسا  یکرحتیب  زا  یـشان  محازم  جازم  نیا  دوـشیم .
تسا مکاح  العف  هک  یجازم  عون  ره  سپ  دنکـشخ . درـس و  جازم  ياراد  نانآ  همه  هک  مینک  تواضق  هرابکی  دیابن  ناریپ  جالع  رد  ریزگان 

. دوشیم یهدناماس  ییاسانش و 
. دنکیم هبلغ  نادنملاس  مسج  رب  هک  تسا  یکشخ  ارفص و  رتشیب  رضاح  لاح  رد 

اب میالم و  تسا  مزال  يرت  یمرگ و  يوسب  تکرح  نیا  هتبلا  هک  میناشکب  يرت  یمرگ و  تمس  هب  ار  وا  دیاب  جازم  ءوس  نیا  زا  جورخ  يارب 
. دریذپ تروص  طایتحا  تیاعر 

ییاذغ ياههیصوت 

روطب رگا  ناـن  تسا . هدرک  قلخ  تمحر  رـس  زا  دوخ  ناگدـنب  يارب  دـنوادخ  هک  تسییاذـغ  داوم  نیرتشزرااـب  زا  مدـنگ  ناـن  هژیوب  ناـن 
هجوت نادب  دیاب  تسا و  یهلا  تمحر  هولج  نان  دراد . ییازسب  ریثأت  رمع  لوط  رد  دریگ  رارق  هدافتسا  دروم  سوبـس  فذح  نودب  یعیبط و 

يدایز  رایسب  ثیداحا  نان  تیمها  نایب  رد  یمالسا  بط  تشاد . لوذبم  یصاخ 
23 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دندرکیم هدافتـسا  هدرکن  کلا  درآ  رادسوبـس و  نان  زا  ع )  ) نیموصعم تسا . دنپ  تمکح و  اپارـس  هک  یثیداحا  تسا . هدراذگ  ياجرب 
کلا ص )  ) ادخ لوسر  هناخ  رد  تخیگنارب  تقیقح  هب  ار  ص )  ) هّللا لوسر  دمحم  هک  ییادخ  نآ  هب  دـنگوس  هک : هدـش  تیاور  هشیاع  زا 

. درکن لیم  دنشاب  هدرک  کلا  ار  نآ  درآ  هک  ینان  زگره  بانج  نآ  دوبن و 
. درکیمن لیم  هدش  کلا  هتفرگ و  سوبس  دیفس  نان  زگره  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دناهدرک  لقن  کلام  نب  سنا  زا 

ترارح يزاس ، وبشوخ  ار  شیوخ  ناهد  نآ  اب  ات  روخب  ینان  هراپ  يدناوخ ، ار  حبـص  زامن  نوچ  دومرف : هک  هدش  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا 
وکین ار  دوـخ  يوـخ  يروآ و  تسدـب  ار  شیوـخ  يزور  یـشخب ، ماکحتـسا  ار  تاهثل  يزاـس ، مکحم  ار  تیاهنادـند  یناـشن ، ورف  ار  نآ 

. يزاس
سوبـس دنـشاب . هتـشادن  يزورما  ياهنان  ندروخ  هب  تداع  زگره  دننک و  لیم  رادسوبـس  نان  هک  دننک  هجوت  دنملاس  ياملع  نادنملاس و 

عـبط و نـیلم  رادسوبــس  ناـن  تـسا . لادــتعا  هـب  لـیام  مرگ  ناـن ، تعیبـط  دراد . دوـخ  رد  ار  ندــب  يارب  مزـال  ياـهنیماتیو  هـمه  ناــن 
هتفرگ ار  نآ  سوبـس  هک  ینان  تسا . هدور  هدـعم و  ناطرـس  قاقـش و  ریـساوب و  عفار  دوشیم و  مضه  دوز  تسیقاچ . زا  هدننکيریگـشیپ 
يزبس هویم و  اب  هارمه  رادسوبس  نان  رگا  درک . دیدرت  نآ  زا  بانتجا  رد  دیابن  سپ  تسا ؛ رادسوبس  نان  سکعرب  یصاوخ  ياراد  دنـشاب 
جازم تیوقت  ببـس  نآ  لاثما  زینـشگ و  هلیلبنـش ، هریز ، هنایزار ، دجنک ، هنادهایـس ، دننام : ییاهیندوزفا  اب  تسا و  لماک  ییاذـغ  دوش  لیم 

. دوشیم نالاسنهک 
ياههتکـس اهناطرـس و  زا  ندب  ندنام  نوصم  رمع و  لوط  یتمالـس و  میکحت  تهج  هتخیهرف  ياملع  يارب  ار  رادسوبـس  نان  فرـصم  * 

اهزور نیا  هک  سوبس  نودب  نان  فرصم  زا  میهاوخیم  نانآ  زا  مینکیم و  هیصوت  ادیکا  یبلق  يزغم و 
24 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هتفرگ الماک  وج  مدنگ و  سوبس  دیابن  دوش . هیهت  ود  ره  وج  مدنگ و  درآ  زا  دیاب  نان  [ 4 .] دنزرو بانتجا  تساهییاونان  مامت  راک  لصاح 
. دنیامن زیهرپ  هدنام  ياهنان  زا  دننک و  لوانت  هدمآ  تسدب  رونت  زا  هزات  هک  ینان  تسا  رتهب  هراومه  دشاب . هدش 

. دننک يراددوخ  ادیکا  ینیشام  غرم  تشوگ  ياهناخراک و  ياههدروآرف  ینیئتورپ و  داوم  فرصم  زا  * 
. دنیامن يراددوخ  عیام  ياهنغور  فرصم  زا  روطنیمه  * 

( تخپمد  ) هتک تروصهب  دنزیرب و  جنرب  رد  سوبـس  ردوپ  يروخیاچ  قشاق  کی  رفن  ره  يازا  هب  دننکن . لیم  سوبـس  نودب  جنرب  زگره  * 
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. دنیامن لیم  دننک و 
. دنشونن تاعیام  ریاس  بآ و  اذغ  زا  سپ  تعاس  یلا 2   1 ات 5 / اذغ  زا  لبق  تعاس  مین  زا  * 

هدوزفا نانآ  رمع  لوط  رب  دشکب  لوط  ندروخ  اذغ  ردقچ  ره  دنهدورف . شیوخ  ناهد  بآ  اب  دنوجب و  بوخ  دنریگ و  کچوک  ار  همقل  * 
. دش دهاوخ 

. دنشکب تسد  نآ  زا  ندش  ریس  زا  لبق  دننک و  عورش  کمن  ندیشچ  اب  ار  اذغ  ندروخ  * 
ریـسم رد  طالخا  عمجت  بجوم  رابتلاسک و  زور  باوخ  هک  ارچ  دنباوخن ، یکدـنا  زجب  اهزور  دـنزادنایب و  هلـصاف  باوخ  اذـغ و  نایم  * 

. دنک اّیهم  هتکس  يارب  يرتسب  هنیمز و  تسا  نکمم  دوشیم و  هسیئر  ياضعا 
25 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

نآ زا  زور  کی  ات  دـننک  يراددوخ  ماـمح  هب  نتفر  زا  نآ  زا  دـعب  دـندرک  لـیم  یهاـم  رگا  دـنهدن و  تداـع  ار  دوخ  یهاـم  تشوگ  هب  * 
، نیچراد لیفجنز ، دـننام : ییاـهرازفاگید 5 ] اـب  ار  یهاـم  مکـش  نآ  خـبط  زا  لـبق  دـنروخن و  شرتوـمیل  بآ  نودـب  ار  یهاـم  درذـگب .

. دوش هتفرگ  یهام  يدرس  ات  دننک  دودنا  وریغ  لفلف و  ودرگ ، هریز ، ناجنلوخ ،
هدش هیهت  روبنز  هب  نداد  اذغ  نودب  یعیبط و  الماک  دیاب  لسع  درک . هدافتسا  يذغم  هدام  کی  ناونعهب  لسع  زا  دیاب  بلغا  الاب  نینس  رد  * 

. دشاب
دننام مضهتخـس  کشخ و  ياهاذغ  زا  دشاب . هتـشادن  شیارگ  دایز  يدرـس  هب  شجازم  دشاب و  فیطل  يذـغم و  دـیاب  ناریپ  ياهاذـغ  * 

فلاخم جازم  ياراد  ياهاذغ  اب  اعیرـس  دیاب  دندروخ  بسانمان  کشخ و  ياهاذغ  افداصت  رگا  دـنزیهرپب و  تدـشب  هدـش  کشخ  تشوگ 
ریجنا و تسا . دیفم  نانآ  يارب  نوتیز  فلتخم  لاکـشا  نوتیز و  نغور  دنهدب . اههدور  هدعم و  هب  ار  مزال  تنیل  دیاب  اهاذغ  دنوش . يوادـت 
. دننک لوانت  راهان  هناحبص و  نیب  یتعاس  ای  اتـشان  تلاح  رد  دعب  زور  حبـص  دننک و  سیخ  بآ  هساک  کی  رد  ار  اراخب  يولآ  نآ  ربارب  ود 

. دننک لیم  بآلسع 6 ] يرادقم  اراخب  يولآ  ریجنا و  اب  هارمه  دنراد  رارق  ناتسمز  لصف  رد  رگا 
. تسا دیفم  رایسب  ددع  ای 72  ای 36  رادقم 21  هب  هناحبص  اب  هارمه  اتشان  حبص  زیوم  فرصم  * 

26 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
بابک تروصب  هاگ  هک  تسا  بساـنم  ناوج  هلاـسوگ  دنفـسوگ و  تشوگ  دـنرتبسانم . رت  مرگ و  جازم  ياراد  ياـهتشوگ  فرـصم  * 

مرگ جازم  ياراد  ياهیکاروخ  اب  دراد ، يرتشیب  یکشخ  يدرس و  هک  دوب  یناویح  زا  تشوگ  جازم  رگا  دوش و  لوانت  نیلم  داوم  اب  هارمه 
. دوش یثنخ  دیاب  رت  و 

. تسا دنمدوس  رایسب  یبالگ  بالگ و  بیس  بیس ، دننام  وبشوخ  ياههویم  * 
. دشاب هدش  هتفرگ  دایز  ریش  یبرچ  دیابن  تسا ، دیفم  یعیبط  تروصب  يزیچ  ره  هزیروتساپ . هن  هتبلا  تسا ، دیفم  نانآ  يارب  ریش  فرـصم  * 

یبرچ اب  هارمه  ریـش  تسا . مزال  وریغ  هماخ و  ریـشرس و  دننام : ریـش  ياههدروارف  هیهت  يارب  هک  دشاب  هدش  هتفرگ  ردقنآ  دیاب  ریـش  یبرچ 
. تسا تصرف  نیرتهب  ریش  زا  هدافتسا  دنک  مضه  ار  ریش  یبوخب  نانآ  هدعم  رگا  تسا . زورترآ  لصافم و  یکشخ  دض  ياذغ  نیرتهب 

. تسا بسانم  رایسب  ندش  هتخپ  يارب  يزیلاج  یهایگ  داوم  فرصم  اهاذغ  رد  * 
دیفم رایسب  نآ  عاونا  رد  ودک  نآ و  لاثما  گنـش و  کلاو و  یهوک ، ریـس  رگنک و  ملک و  عاونا  هیماب ، سفرک ، ردنغچ ، دننام : ییاهيزبس 

سانانآ و دوشیم . هیصوت  نانآ  يارب  تابکرم  عاونا  دشابیم . بسانم  رایـسب  اهاذغ  اب  هارمه  ینتخپ  ياهيزبس  هب و  بیـس و  نتخپ  تسا .
. دنتسه هنیماتیو  یندعم و  يذغم و  داوم  زا  راشرس  بوخ و  ياههویم  هبنا 

زین اههویم  یتح  يزیچ  ره  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اما  دوش . هتـشاد  رود  رظن  زا  دـیابن  اعطق  لاـس  فلتخم  لوصف  رد  هویم  هنازور  فرـصم  * 
کمرگ و لگملک و  ملک و  رایخ و  ودک و  هجوگ و  دننام  يزیلاج  تالوصحم  هچ  ییاذغ  تالوصحم  دشاب . هدـش  هدـیچ  هزات  تسا  رتهب 
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هویم  کی  رثا  تذل و  هزم و  تسا . رتهب  دشاب  هتشذگ  نآ  ندیچ  نامز  زا  رتمک  هچره  نآ  لاثما  هناودنه و  هزبرخ و 
27 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ره تسا . هدنام  یتدم  هکنآ  هب  دسر  هچ  ات  دراد ، توافت  دوشیم  هیهت  هزاغم  زا  هکنآ  اب  هسیاقم  رد  یبلاط  هجوگ و  دننام  هدش  هدـیچ  هزات 
هتشاد لیامت  يرت  یمرگ و  تمس  هب  يردق  ددرگ و  رارقرب  لداعت  ات  ددرگ  هقردب  یمرگ  تبرـش  ای  هویم  اب  دوش  فرـصم  هک  يدرـس  هویم 

بـسانم نانآ  يارب  نیریـش  يولآدرز  اهولآ و  عاونا  دنتـسه . رتبسانم  هیقب  زا  نیریـش  الماک  یبلاط  کمرگ و  يزیلاج  ياههویم  زا  دشاب .
. ددرگ فرطرب  مرگ  داوم  يرادقم  اب  اهنآ  يدرس  هکنآ  طرشب  تسا 

شخبافش ياههویم 

هراشا

دنهاوخ ینالوط  يرمع  دـننکیم  هیذـغت  ار  دوخ  اههویم  عاونا  اـب  بترم  هک  یناـسک  تسا . یتشهب  ياـههویم  زا  یلیزنت  تعیبط و  رمث  هویم 
ریاس هب  تبـسن  نانآ  تیمها  زا  یکاـح  دـناوتیم  هک  تسا  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  نآرق  ینامـسآ  باـتک  رد  اـههویم  زا  يدادـعت  تشاد .

 ... َو ٍۀَعُونْمَم  َو ال  ٍۀَعوُطْقَم  ٍةَرِیثَک ال  ٍۀَهِکاف  َو  تسا . هدرک  دای  یتشهب  ياهاذغ  ناونعهب  اههویم  زا  دنوادخ  یلک  روطب  دشاب . اههویم 
يریگـشیپ و مولع  رد  اههویم  فرـصم  رب  دـیکأت  تساههویم . فرـصم  رمع  لوط  نئمطم  دراوم  زا  یکی  هک  تفگ  دـیاب  نیقی  عطق و  روطب 

دوخ یجازم  عضو  هب  هجوت  اب  نادـنملاس  بترم  روطب  رگا  دراد . نآ  تیمها  زا  ناشن  رمع  لوط  یتمالـس و  میکحت  رد  اهيرامیب و  جـالع 
: اههویم زا  یخرب  تیمها  هب  دینک  هجوت  دناهدرک . ینایاش  کمک  رمع  لوط  هب  دنهد  رارق  هجوت  دروم  ار  اههویم  فرصم  هنازور  همانرب  رد 

رانا

يارب هویم  نیا  دـسریمن . راـنا  ياـپ  هب  نوخ  هیفـصت  شراوگ و  هاگتـسد  يزاـسکاپ  یـشخبتمالس و  رد  ياهویم  چـیه  تساـههویم . رتهم 
ناغمرا  هب  ار  ینالوط  رمع  نادنملاس 
28 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

بلق و اههیلک و  دبک و  يارب  یتسود  تسا و  یتشهب  هویم  رانا  دننکن . كرت  ار  نآ  يزور  چیه  نآ  هضرع  لصف  رد  هکنآ  طرـشب  دروآیم 
. دـیامنیم مهارف  دـنوادخ  هب  هجوت  نامیا و  میکحت  لد و  تفاطل  يارب  ار  هنیمز  هدوب و  تیمها  زئاـح  زین  یحور  ظاـحل  زا  راـنا  تسا . زغم 

نوخ ناطرس  نامرد  رد  دنکیم . يریگشیپ  يرامیب  ره  زا  هداد و  شیازفا  ار  ینم  يوق و  ار  تواکذ  شوه و  حالـصا و  ار  ناسنا  لسن  رانا 
. دنکیم ار  يرامیب  ره  هشیر  درادن و  اتمه  رانا 

روگنا

يوق ياهوراد  زا  یکی  دنکیم و  رود  ناسنا  زا  ار  هودـنا  تسيرکف و  ياوق  تسود  نیرتهب  تسافـش . س )  ) موصعم ناسل  هب  هویم  نیا  رد 
. تسا يرامیب  ره  دض  دشاب  یناطرـس  ره  دـض  هک  يزیچ  ره  تسا و  یناطرـس  ره  دـض  نآ  ياههدروآرف  روگنا و  تسا . یگدرـسفا  دـض 

نودـب ار  ناسنا  هک  تسا  درفهبرـصحنم  ییاذـغ  میژر  کی  روگنا  میژر  دزاسیم . ینالوط  ار  رمع  دـنکیم و  فرطرب  ار  ناوختـسا  یکوپ 
. دربیم نیب  زا  ندب  رد  ار  هتفهن  ناطرس  عون  ره  بسانتم و  ار  مادنا  روگنا  میژر  دنکیم . رغال  فعض  یتحاران و 

دنراد یناوارف  یفنم  ضراوع  هک  هزیروتـساپ  ياهریـش  فرـصم  زا  ار  ناسنا  هویم  نیا  رد  یندـعم  داوم  ریاـس  رفـسف و  میـساتپ و  میـسلک و 
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! دنکیم زاینیب 

ریجنا

هب نآ  صاوخ  تسا . هدرک  دای  نوتیز  راـنک  رد  نآ  زا  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  تسا  ییاـههویم  زا  تسا . یندـعم  داوم  میـسلک و  زا  راـشرس 
هدناسیخ و اراخب  يولآ  ددع  اب 10  ار  ریجنا  ددع  بش 5  ره  نادـنملاس  يارب  تسا . رتنوزفا  رگید  ياههویم  رانک  رد  دایز و  رایـسب  ییاهنت 

. دنک دیدهت  ار  نسم  نانز  نادرم و  ندب  دناوتیمن  يرامیب  زگره  دننک  تموادم  شور  نیا  رب  رگا  دننک . لیم  دعب  زور 
29 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ولآ

، زمرقولآ درزولآ ، اراخبولآ ، دـننام  دنـشابیم ؛ ناسنا  رمع  لوط  رد  یبیجع  صاوخ  ياراد  دـنوش  هدرب  مان  ول " اـب " هک  ییاـههویم  یماـمت 
ریظن ناوختـسا  یکوپ  جالع  يزاسنوخ و  رد  دنربیم  نیب  زا  ندب  رد  ار  یفاضا  يادوس  ارفـص و  يریجنا . وله  ولاتفـش ، وله ، شرت ، هچولآ 

چیه دوخ  نامز  رد  هک  تسا  بجاو  نادنملاس  رب  دنتـسه . يوق  هدننک  تیوقت  کی  روگنا  رانا و  رانک  رد  نوخ  ناطرـس  جالع  رد  دنرادن .
. دننکن كرت  ار  نآ  يزور 

هب

ارچ تسا  بجاو  هویم  نیا  فرـصم  نادنمـشناد  يارب  تسیتشهب . هویم  نیا  فرـصم  جیاتن  زا  توق  ییابیز و  هظفاح و  شوه و  تعاجش ،
. دنکیم روراب  ناسنا  لد  رد  ار  شناد  هک 

بیس

. تسا لیدبیب  هب  هویم  رانک  رد  اهيزیرنوخ  ندرب  نیب  زا  يارب  تسا . ریظنمک  ناهد  ییوبـشوخ  اههدور و  ندرک  كاپ  هدعم و  تیوقت  رد 
ییاههویم رانک  رد  بیس  فرـصم  هک  مینکیم  هراشا  اهنت  درک . دای  اهنآ  زا  رطـس  دنچ  رد  ناوتیمن  هک  تسا  دایز  ردقنآ  بیـس  صاوخ 

! مزال رمع  موادت  يارب  تسا و  يرورض  الاب  نینس  يارب  دش  رکذ  هک 

یبالگ

. دشخبیم تاجن  یگدرسفا  هصغ و  مغ و  زا  ار  ناسنا  دهدیم و  توق  ار  دبک  هدعم و  دشخبیم و  افص  ار  لد  هویم  نیا 

هبنا

یندعم داوم  نیماتیو و  رتمک  دـشابیم . نوگانوگ  یندـعم  داوم  نیماتیو و  يذـغم و  داوم  هنوگره  زا  راشرـس  هک  تسا  ییاههویم  زا  یکی 
. دوشن تفای  هبنا  رد  هک  تسا 

30 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
زا ار  یگتـسخ  تسا . ضراوع  نیرتکچوک  نودب  هدننک و  تیوقت  دـبک  هدـعم و  يارب  دـشابیم . ریظنمک  يزاسنوخ  رد  تسا و  عبط  نیلم 
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. دربیم نیب  زا  ار  اهدرد  دیادزیم  ندب 
. دهدیم شیازفا  ار  ردام  ریش 

یمالـسا بط  رد  هک  مینکیم  هراشا  اههویم  زا  رگید  یخرب  مان  هب  اهنت  اههویم  دوجو  ترثک  لیلد  هب  بلاطم  ندـش  ینـالوط  زا  زیهرپ  يارب 
لاثما لیگزا و  جنرت ، امرخ ، زوم ، تابکرم ، هناودنه ، یبلاط ، کمرگ ، هزبرخ ، دناهتفرگ . رارق  دیکأت  دروم  رمع  لوط  ندب و  یتمالس  يارب 

دیفم رمع  لوط  داجیا  يارب  نآ  فرـصم  هتفرگ و  رارق  یـسررب  هجوت و  دروم  یناریا  بط  ياههیـصوت  رد  یمالـسا و  بط  تایاور  رد  نآ 
. دشابیم

ربمایپ شیامرف  نیا  هب  هجوت  یلاسنهک  نینس  رد  هکلب  تسا . يرورـض  اذغ  نایاپ  رد  اذغ و  ندروخ  زا  لبق  نادنملاس  يارب  کمن  ندیـشچ 
لد و ندروخ  دنهدیم . رادشه  نیگنس  مضه و  رید  ياهاذغ  یبرچ و  فرـصم  دروم  رد  ع )  ) اضر ماما  دراد . يرتشیب  تیمها  ص )  ) مرکا

ظیلغ ار  نوخ  بارخ و  ار  هناثم  تسا . رترابتراسخ  نالاسنهک  دروم  رد  هتبلا  دـننادیم و  رـضم  ناگمه  يارب  تداع  روطب  ار  رگج  هولق و 
غیلبت یهام  فرـصم  دروم  رد  نونکا  هک  هژیوب  ار  نخـس  نیا  تسا . دب  رایـسب  دایز  یهام  فرـصم  دزاسیم . دودـسم  ار  قورع  نشخ و  و 

: دیراپسب رطاخهب  دوشیم  يدایز 

دایز یهام  فرصم 

.« دنکیم بوذ  ار  تشوگ  دایز  یهام  فرصم  (: » ص  ) مرکا ربمایپ 
هک تسا  نارادهیامرـس  عفانم  رطاخهب  هاگ  تاغیلبت  نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  تسا . دایز  هعماج  رد  ییاذـغ  داوم  هرابرد  زیمآطارفا  نانخس 
رب الاب  نینـس  يارب  اهزور  نیا  دـننکیم . عورـشمان  هدافتـسا  یکـشزپ  ياهمتـسیس  زا  ییاذـغ  داوم  هدودـحم  رد  دوخ  يـالاک  شورف  يارب 

! شهوکن زمرق  تشوگ  ندروخ  زا  دوشیم و  دیکأت  دایز  یهام  ندروخ 
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رگج و لد و  فرـصم  هک  روطنامه  تسا  دـب  دایز  غرم  مخت  فرـصم  تسا . دـب  دایز  زمرق  تشوگ  هک  روطنامه  دراد  ررـض  داـیز  یهاـم 
. هولق

ییاذغ هیلع  زیمآطارفا  دایز و  تاغیلبت  یتقو  داد . جرخب  دیاب  يرتشیب  طایتحا  نهک  نینـس  رد  تسا و  دب  طیرفت  طارفا و  فلتخم  نینـس  رد 
دنراذگیم امش  يولج  زپبآ  کمنیب و  الماک  یهام  جنرب و  زا  ییاذغ  ینامهم  رد  دیریگب  رظن  رد  دوشیم ، زمرق  تشوگ  کمن و  دننام 

(. س  ) موصعم زا  یتیاور  یمالسا و  بط  هب  دینک  هجوت  دهدیم ؟! تسد  امش  هب  یلاح  هچ 
رب تموادم  زا  دـیامرفیم : وا  مه  و  دزاسیم . راتفرگ  لس  هب  ار  ندـب  یهام  اریز  دـینک  زیهرپ  یهام  ندروخ  رب  تموادـم  زا  ع :)  ) یلع ماما 

. دزاسیم نیگنس  ار  سفن  نوزفا و  ار  مغلب  دنکیم ، بوذ  ار  ندب  یهام  اریز  دینک  زیهرپ  یهام  ندروخ 

غرممخت یهام و  نامزمه  فرصم 

. دشابیم نآ  ضراوع  زا  درد  نادند  ریساوب و  داب  جنلوق و  دنیآیم . رامشب  راگزاسان  ياهاذغ  هلمج  زا 

دوسکمن یهام  ندروخ 

فرـصم ینامردولاز  دـصف و  ای  تماجح  زا  دـعب  هک  هژیوب  تسا ، رابنایز  يدـنملاس  رد  صوصخب  ناسنا  يارب  دوسکمن  یهاـم  ندروخ 
. دوش ثعاب  ار  سیپ  کل و  جالعال  يرامیب  دناوتیم  دوش .
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ناوارف غرممخت  فرصم 

ندروخ دایز  تسا . هدـعم  هناهد  رد  ییاهداب  هدـننکداجیا  دروآیم و  لاحط  يرامیب  یگـشیمه  دایز و  غرممخت  فرـصم  ع :)  ) اضر ماـما 
همئا  يوس  زا  رگید  ییاج  رد  غرممخت  نیمه  دنکیم . داجیا  همین  سفن  یگنت و  سفن  مسآ و  زپبآ ، غرممخت 
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. دشابیم نیگنس  نآ  هدیفس  کبس و  مضه  رد  غرممخت  هدرز  یمالسا  بط  رد  ددرگیم . هیصوت  س )  ) نیموصعم

بآ ندیشون 

تـسا حرطم  هعماـج  رد  نونکا  هک  یناـمردبآ  تسا ؛ رـضم  ندـب  يارب  ردـقچ  داـیز  بآ  ندیـشون  هک  دـننک  هجوت  نسم  ناـنز  نادرم و 
؟ تسیچ ملع  تسیک و  ملع  ددرگیم . رداص  یناسک  هچ  هیحان  زا  تاروتسد  نیا  تسین  نشور  تسا . لقع  تمکح و  زا  رود  ییاهشور 
اوه بآ و  يارب  ییاج  نآ  رد  دـنک ؛ نیگنـس  ار  تاهدـعم  یکاروخ  ادابم  لیمک  يا  دـیامرفیم : دایز  نب  لـیمک  هب  باـطخ  ع )  ) یلع ماـما 

یتسرد نت  هک  ارچ  تفای ؛ یهاوخ  اراوگ  ار  اذغ  ینک ، نینچ  رگا  شکب ؛ تسد  اذغ  زا  يراد  ندروخ  هب  لیم  زونه  هک  یماگنه  راذگاو و 
. تسا ندیماشآ  ندروخ و  مک  زا 

تـسرد نت  دشونیم  بآ  مک  سکره  دـیامرفیم : وا  مه  و  دوب . ناماس  هب  ناشیاهندـب  دندیـشونیم  بآ  مک  مدرم  رگا  ع :)  ) قداص ماما 
. تسا

تشوگ فرصم 

. دوشیم لادتعا  يورهنایم و  رب  دیکأت  روما  همه  دننام  هک  تسادیپ  تسا . هدش  شهوکن  مه  هیصوت و  مه  تشوگ  فرصم  دروم  رد 
.« تسا بارش  هب  دایتعا  نوچمه  يدایتعا  نآ  : » دومرفیم درمشیم و  دب  ار  تشوگ  ندروخ  هب  تداع  ع )  ) قداص ماما 

.« دیزاسن تاناویح  هربقم  ار  دوخ  مکش  (: » ع  ) یلع ماما 
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.« دروخب درخب و  تشوگ  دریگب و  ضرق  دنوادخ  دیما  هب  دیاب  دروخن ، تشوگ  درذگب و  زور  لهچ  وا  رب  سکره  (: » ص  ) مرکا ربمایپ 
غورد دوـمرف : دوـشیم . يوخدـب  دروـخن ، تشوـگ  زور  هـس  سکره  دـنیوگیم  مدرم  مدرک  ضرع  ع )  ) اـضر ماـما  هـب  دـیوگیم : يوار 
تلاح هب  یتلاح  زا  زور  لهچ  تدم  رد  هفطن  هکارچ  دوشیم  نوگرگد  وا  ندب  يوخ و  دروخن  تشوگ  زور  لهچ  سکره  اما  دنیوگیم :

. دباییم رییغت  رگید 

بسانم ياهنغور 

ریز داوم  اب  هکنآ  طرـش  هب  دنریگب  نغور  دنفـسوگ  هبند  زا  رگا  تسا . بسانم  دـجنک  نغور  نوتیز و  نغور  یناویح و  نغور  اهنغور  زا 
نامه شرت و  تساـم  ناویل  ود  یکی  زاـیپ و  ددـع  میشاب 4  هتـشاد  هبند  ولیک  رگا 4  ضرف  رب  دـیآیم . تسدـب  یبوخ  نغور  دـشاب  هارمه 
يارب دـننک و  خرچ  هدرک ، هفاضا  یتخرد  بیـس  تسوپ  رادـقم  نامه  هب  هویم و  مرگ  بالگ و 150  شرت و  يومیل  بآ  ای  هکرـس  رادـقم 
يور هدرک  خرچ  ار  همه  دنیازفایم . دشاب  دنسپ  دروم  هک  یعیبط  هدننک  وبشوخ  ره  ای  جنرانراهب  لبنس ، کخیم ، یمک  رادقم  زین  نآ  يوب 
رتمک ندرک  خرـس  ماـگنه  فورظ  هراوید  هب  تسا و  مضهدوز  کبـس و  نغور  نیا  دـننکیم . ادـج  نآ  زا  ار  نغور  دـنناشوجیم و  هلعش 

. دبسچیم
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هباشون

دننکن و داجیا  شطع  یگدنروآدنب و  دـشاب و  يذـغم  داوم  زا  راشرـس  هک  تسا  ییاهتبرـش  زا  هدافتـسا  الاب  نینـس  رد  دـیفم  ياههباشون 
دنب ار  اهتشا  نیریش  ياهتبرش  دنـشاب . دنیاشوخ  ار  اهتـشا  هجیتن  رد  هک  دنـشاب  یـشرت  ینیریـش و  زا  یبیکرت  هکلب  دنـشابن . نیریـش  رایـسب 

: تسا زیوم  تبرش  اهتبرش  نآ  زا  یکی  دنهدیم . شیازفا  ار  یکشخ  دنروآیم و 
لصف  نامه  هژیو  بسانم  هویم  کی  بآ  هب ، بآ  بیس ، بآ  ولیک ، مین  هتسه  نودب  زیوم 
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هب نارفعز  مرگ . نابزواگلگ 50  ای  رتیل  کی  ناـبزواگلگ  قرع  [. 7] ولیک کی  مادـکره  زا  نآ  لاثما  هبنا و  سانانآ ، لاقترپ ، راـنا ، ـالثم 

. يروخیاچ قشاق  كون  هزادنا 
دننک باختنا  ار  نابزواگ  قرع  رگا  دننک و  فاص  دوش  فصن  ات  دـنناشوجب  بآ  رتیل  کی  اب  ار  نآ  تسا  هدـش  باختنا  نابزواگلگ  رگا 

رد هک  یلصف  صخـش و  لاح  ساسارب  ار  لصف  هویم  بآ  نیموس  دنناشوجیم . هقیقد  تدم 10  هب  میالم  هلعـش  يور  اههویم  بآ  اب  ار  نآ 
پیرگ هویم  بآ  ولیک  کی  دـنراد  الاب  نوخ  راـشف  اـی  تسا و  مکاـح  يو  رب  اـمرگ  رگا  لاـثم  ناونعهب  دـننکیم . باـختنا  دـنراد  رارق  نآ 

. تسا رتبسانم  توروف 
مه رگید  هقیقد  هدرک و 10  هفاضا  ار  نارفعز  دیـشوج  هقیقد  هکنآ 10  زا  سپ  دومن . هفاضا  تبرـش  هب  ناوتیم  مه  شرتومیل  بآ  يردـق 

هفاـضا هدـناشوج  هب  نارفعز  اـب  هارمه  نئمطم  لـسع  اـی  زمرق  رکـش  یمک  تسا  مک  تبرـش  ینیریـش  رگا  دـشاب . هتـشاد  هـمادا  ندـناشوج 
. دننک لوانت  ناویل  کی  ات  ناکتسا  کی  رابره  بش  رهظ و  حبص و  هتشاذگ و  لاچخی  رد  ار  تبرش  نیا  دوشیم .

نالاسنهک ملع و  لها  جازم  يارب  رگید  یتبرش 

هتخانـش زاب  مه  زا  ات  دننک  بایـسآ  ای  دنبوکب  ردقنآ  دننک و  مهرد  ار  ود  ره  ولیک ؛ ملاس 3  بوخ و  نیریش  بیـس  ولیک ، بوغرم 3  زیوم 
ار نآ  دوش ، ریخبت  نآ  زا  یمین  اـت  دـنناشوجب  ردـقنآ  بآ  ربارب  اب 3  ار  ناـبزواگلگ  مرگ   750 دوش . مرن  الماک  اهزیوم  هتـسه  دـنوشن و 
طولخم و قوف  داوم  اب  دننک و  دروخ  دنریگب و  ار  رتشراخ  هزات  هایگ  ولیک   3 دنزیرب . هدش  هدیبوک  مهرد  زیوم  بیس و  يور  دننک و  فاص 

زا دعب  تعاس   1 ای 5 / اذغ  زا  لبق  بش  رهظ و  حبص و  راب  هس  زور  ره  دنریگب . ار  نآ  قرع  دنزپب و  يریگقرع  گید  رد 
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. دننک لیم  اتشان  ار  نآ  ناکتسا  کی  دنهاوخیم  رتشیب  ریثأت  رگا  دننک . لیم  ار  نآ  ناکتسا  کی  اذغ 
- یناریا بط  ینامرد  بآ  تیاعر  دـشاب . هتـشذگ  اذـغ  فرـص  زا  تعاـس   1 لقا 5 / دـح  دـیاب  تاعیام  تبرـش و  عون  ره  فرـصم  ماگنه 

[. تسیرورض 8 اذغ  زا  دعب  تعاس   1 ات 5 / اذغ  زا  لبق  تعاس  مین  زا  بآ  ندروخن  تاعارم  ینعی  یمالسا 
روکذم ياههیصوت  یمامت  دنتـسه  قیقحت  ملع و  لها  هک  یناسک  يارب  الاب . نینـس  يارب  یتشادهب  ياههیـصوت  بسانم و  ياهاذغ  دوب  نیا 

يوق و هظفاح  يورین  دـندنمزاین ، رتشیب  تسد  شوگ و  مشچ ، دـننام  ناشیدادادـخ  ياهرازبا  هب  ملع  لها  هک  توافت  نیا  اب  تسا ، رظن  دـم 
. تسا رتمزال  نانآ  يارب  یشومارف  نایسن و  زا  ندش  رود 

اهزیهرپ

بـسانمان زین  ناناوج  ناکدوک و  هلمج  زا  مدرم  ریاس  يارب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  تسا  رابتراسخ  ناسنا  يارب  یلاـسنهک  نینـس  رد  هچنآ 
. دشابیم نالاسنهک  هژیو  زیهرپ  بانتجا و  دراوم  زا  یخرب  دشابیم .
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داوم بذـج  دـشر و  تعرـس  ساـسارب  رویط  نیا  شرورپ  شور  هک  ارچ  دوش ؛ زیهرپ  تدـشب  ینیـشام  حالطـصا  هب  ياـهغرم  فرـصم  زا 
دنراذگیم و ریثأت  ناسنا  ندب  رب  لکـش  نامه  هب  دننک  دشر  هک  یتیفیک  ره  اب  تاناویح  تشوگ  تسا . دشر  ياهنومروه  هلیـسوب  ییاذغ 

. دشاب هدروآ  تسدب  ار  مزال  ماکحتسا  نامز  لوط  رد  دوش و  رادروخرب  دشر  یعیبط  متسیس  زا  دیاب  تشوگ  دنزاسیم . ار  وا  ندب 
رادروخرب يرامیب  تافآ و  لباقم  رد  مواقم  يوق و  یندـب  تخاس  يارب  مزـال  ياوق  زا  دوش  راوسمه  يور  تعرـسب  نآ  ءازجا  هک  یتشوگ 

هک  يدارفا  مینیبیم  اذل  تسین .
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طاشن و ینالوط و  ناشرمع  دـنرادروخرب ؛ یتمالـس  زا  يرتشیب  نامز  دـنوشیم و  راـمیب  رتمک  دـناهدرک  دـشر  یعیبط  هیذـغت  اـب  میدـق  رد 
نـس هب  زونه  نونکا  هک  هدـنیآ  لسن  اب  روطنیمه  یلبق و  لسن  اب  ار  یلعف  لسن  يژولویزیف  تیفیک و  دـینک  هسیاـقم  دـنراد . يرتشیب  كرحت 

. دناهدیسرن غولب ،
دیاش دنراد . هدننکنارگن  یشیازفا  یتسارب  جالعلا  بعص  ياهيرامیب  و  دنناوتان ، اهيرامیب  عاونا  اهناطرس و  لباقم  رد  تسـس  ياهتفاب 
داـعبا اـم  روشک  رد  ناطرـس  تباـید و  یماـنوس  نوـنکا  اـما  دوـب  رواـب  لـباق  ریغ  اـهيرامیب  دادـعت  رد  عوـنت  همه  نیا  شیپ  لاـس  نیدـنچ 

. دشکیم ریوصت  هب  ار  يرترابهعجاف 
دشاب مزال  طیارش  نیا  رد  هدش  تبث  یعامتجا  ياهيراجنهان  اب  هزرابم  رد  ناشمان  خیرات  لوط  رد  هک  هعیـش  ياملع  هتـسیاش  داهتجا  دیاش 

همه نیا  زورب  ثعاب  دـیلوت  رد  یبرغ  ياهشور  زا  اجبان  دـیلقت  دـشاب  رارق  رگا  تفرگ . ار  ییاذـغ  داوم  زا  يرایـسب  دـیلوت  يولج  ناوتب  ات 
زورب بجوـم  ساـبلاک  سیـسوس و  دـیلوت  رگا  تـسین !؟ هتـسیاش  نـید  هـتخیهرف  ياـملع  داـهتجا  اـیآ  دوـش  جـالعلا  بعــص  ياـهيرامیب 
داوم همه  نیا  هک  تسا  بلاج  میـشاب !؟ نامناناوج  ناـکدوک و  گرم  دـهاش  مینیـشنب و  دـیاب  مه  زاـب  دوشیم  يزغم  ددـعتم  ياـهناطرس 
روبع نارگن  ای  دننکیم ، اهيراطع  اب  هزرابم  فرـص  ار  دوخ  تقو  ییاذـغ  داوم  نیرظان  هاگنآ  دوشیم  عیزوت  رازاب  رد  كانرطخ  ییاذـغ 

. دننکیم يدنبمیسقت  ییاذغ  داوم  نتشاذگ  يارب  ار  لاچخی  تاقبط  ای  دنتسه و  یباصق  هزاغم  کی  ناوخشیپ  يور  زا  سگم  کی 
ات ینغور ، ياههناد  رگید  ایوس و  ياههناد  تشاک  عورـش  زا  دـینک  هجوت  تسا . راـبنایز  ییاذـغ  داوم  نیرتدـب  زا  یکی  عیاـم  ياـهنغور 

هدش  ازناطرس  داوم  هب  لیدبت  زیچ  همه  هدرک و  هدافتسا  رابتراسخ  ياهشور  ییایمیش و  داوم  زا  يرادهگن  یتح  يریگنغور و 
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. تسا هدنکفا  هرطاخم  هب  هک  یتسارب  ار  مدرم  یتمالس  هدناشک و  اهنآ  فرصم  يوسب  ار  مدرم  زین  هدننکهارمگ  تاغیلبت  هنافسأتم  تسا .
دراو ار  دماج  یتابن  نغور  دنتساوخیم  هک  اهزور  نآ  دوشیم  هدهاشم  دوش ، هعجارم  لبق  لاس  ياههمانزور 30 و 40  ياهویشرآ  هب  رگا 

زا هدافتـساءوس  یعمج و  ياههناسر  قیرط  زا  دنتـسنادیم ، دوخ  هار  دـس  ار  وریغ  یناویح و  نغور  لیبق  زا  یموب  ياهنغور  دـننک و  رازاب 
سکعرب درادـن و  یفنم  ضراوع  چـیه  ناـسنا  ندـب  يارب  دـماج  نغور  هک  دـندرک  تاـبثا  یملع  تالالدتـسا  اـب  هیذـغت  یتشادـهب  موـلع 

لیالد نامه  نونکا  دنروآیم . هارمه  هب  ار  هدنشک  يرامیب  اههد  یبلق و  ياههتکس  هدش و  بلق  قورع  یگتفرگ  ثعاب  یناویح  ياهنغور 
تدـش هب  دـماج  یتاـبن  نغور  یناوـیح و  نغور  زا  دـنربیم و  راـکب  عیاـم  ياـهنغور  فرـصم  هب  مدرم  قـیوشت  يارب  ار  یملع  رهاـظ  هـب 
یمرن يارب  بسانم  رایـسب  ینغور  یناویح  نغور  هک  دـناهدرک  مالعا  شیدـنادازآ  تاسـسؤم  زا  یخرب  هک  یلاـح  رد  دـننکیم . ییوگدـب 

یکـشزپ هیذـغت و  موـلع  هک  میریگیم  هجیتـن  سپ  دوـشیم . زورترآ  یبـلق و  هتکـس  زا  يریگوـلج  بجوـم  تسا و  بلق  قورع  نیئارش و 
حیحص ياهربخ  اما  دنهدب  مه  تسرد  تاعالطا  دیاش  رازاب ! رد  ناشرابنایز  تالوصحم  شورف  مدرم و  بیرف  يارب  تسا  یتلآ  هچیزاب و 

. دننکیم هتکید  اهنهذ  رب  ار  تسردان  یکشزپ  رابخا  رذگهر  نآ  زا  هدش و  مدرم  دامتعا  بلج  بجوم 
ای هکرس  ای  ومیل  بآ  ینشاچ  اب  دنفسوگ  دیفـس  رگج  نادریـش و  باریـس و  اما  تسین  بسانم  الاب  نینـس  يارب  هولق  رگج و  لد و  فرـصم 

. درادن یعنام  هروغبآ 
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شزرو شخب 

هراشا

یکـشزپ نونف  مولع و  وراد و  هیذـغت و  زا  معا  ار  یتمالـس  هب  طوبرم  دراوم  همه  رگا  تسا . تیمها  زئاح  ینـس  ره  رد  ناسنا  يارب  شزرو 
مجح دوشیم . اههچیهام  نورد  مومس  جورخ  بجوم  شزرو  تسا . شزرو  هب  هتسباو  یمدآ  نت  یتمالس  مه 30 % زاب  مینک  ارجا  مینادب و 

اب شزرو  رثا  رد  ندـب  ياهمادـنا  دـننکیم . ادـیپ  رتهب  زاس  تخوس و  يارب  ار  مزال  شیاجنگ  دـباییم و  شیازفا  شزرو  رثا  رد  اـههچیهام 
عون تسا . يرورـض  یلاـسنهک  اـت  هتفرگ  يدازون  زا  ینـس  ره  رد  شزرو  دـنوشیم . تیوقت  یبوخب  هدـش و  هجاوم  نوخ  رتعیرـس  ناـیرج 
هقالع دروم  شزرو  تسا  رتهب  دشاب . صخـش  یندب  ياهراتخاس  اب  بسانتم  دـیاب  ینامـسج  ظاحل  زا  توافتم و  فلتخم  نینـس  رد  شزرو 

. دوش لابند  هقالع  قوش و  اب  ات  دشاب 

يورهدایپ شمرن و 

يارب الاب  يوسب  میالم  بیـش  دـیهد . رارق  هنازور  همانرب  رد  يورهدایپ  یلاوتم  تعاس  مین  هناـخ و  رد  شمرن  تعاـس  مین  لـقا  دـح  زور  ره 
. دنرتبسانم هدنرب  نییاپ  ياههچیهام  يارب  نییاپ  تمسب  میالم  بیش  هدنرب و  الاب  ياههچیهام 

بـسانتم يورهدایپ  هزورره و  ياهشمرن  ـالاب  هب  نینـس 70  رد  تسا . بولطم  ناسنا  نس  اب  بسانتم  نوگاـنوگ  ياـهشزرو  ندرب  راـکب 
ياهتفه اب  مأوت  نس  نیا  رد  شزرو  دوش ، ماجنا  نیعم  یتعاس  رد  میـالم  شمرن  شزرو و  تعاـس  مین  لـقا  دـح  زور  ره  دوشیم . داهنـشیپ 

نوتیز و نغور  کچرک و  نغور  زا  یبیکرت  ای  اهنآ و  زا  یبیکرت  ای  ماداب و  ای  نوتیز  ای  دـجنک  نغور  اب  ژاـسام  اـنوس و  ماـمح  راـب  کـی 
[. تسا 9 بسانم  نیتنابرت )  ) زقس نغور 
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. تشاد دـهاوخ  همادا  ناسنا  ناوت  هزادـنا  هب  هنازور  تیلاعف  دـعب  زور  هاتوک و  باوخ  تحارتسا و  نآ  زا  سپ  انوس و  مامح  ژاسام ، زا  سپ 
گرزبردـپ و هب  تمدـخ  يارب  اـههریبن  اـههون و  نادـنزرف و  یلاـسنهک  لـیلد  هب  رگا  تسا . رـضم  رایـسب  یکرحتمک  یلبنت و  نس  نـیا  رد 
هب دـیاب  نهک  درم  سپ  دراد . لابندـب  ار  گرم  يرامیب و  یکرحتیب  هکارچ  دـناهدرک ، افج  وا  قح  رد  دـنرادزاب  راک  زا  ار  وا  گرزبرداـم 

. دیوج يرود  یتسس  یلبنت و  زا  دوخ  ناوت  هزادنا 

يدرونهوک

یتایح تیمها  زا  لاسنهک  نانز  نادرم و  املع و  يارب  الاب  نینس  رد  اما  دوشیم  دیکأت  هیـصوت و  دنـشاب  هک  ینـس  ره  رد  همه  يارب  شزرو 
یـصاخ یگژیو  يدرونهوک  شزرو  اهشزرو  نایم  زا  تشاد . رظن  رد  دیاب  ار  قیبطت  تردق  ناوت و  نازیم  تسيرابجا . تسا و  رادروخرب 
دنملاس هچ  ناوج و  هچ  ام  راکـشزرو  دوش . يریگهزادـنا  کشزپ  صخـش و  طسوت  دـناوتیم  یبوخب  كرحت  نازیم  شزرو  نیا  رد  دراد .

رایسب یبسن  تمالس  هب  دناوتیم  دهد  شیازفا  ار  دوخ  ناوت  راکشزرو  جیردتب  رگا  دوریم . الاب  هوک  هنماد  زا  دهاوخب  دناوتب و  هک  ردقنآ 
ياهتفه نآ  لاثما  انش و  ینزوراپ و  ای  يدرونهوک  دننام  یـشزرو  يورهدایپ  اهشمرن و  اهشزرو و  ریاس  رانک  رد  دنک . ادیپ  تسد  یبوخ 

: دییامن هجوت  اهشزرو  ریاس  زا  زیامتم  دیفم و  شزرو  نیا  يدرونهوک ، ياهیگژیو  هب  تسا . يرابجا  راب  کی 
، یکاپ تمصع و  تریغ ، نانیمطا ، ربص ، تبالص ، دنکیم . ماهلا  ناسنا  هب  ار  دوخ  تالاح  هک  تسیحور  یمسج و  یشزرو  يدرونهوک 
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رد تماقتسا  طوقس و  یتسپ و  زا  زیهرپ  یهانتیال و  هب  جورع  ناسنا و  دنلب  زاورپ  زا  یلیثمت  یگدنلاب  هب  لیامت  تمواقم ،
40 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. تسا هدش  عمج  مهاب  شزرو  کی  رد  همه  نیا  هک  دیآیم  رامشب  يدرونهوک  رد  درفهبرصحنم  ياهیگژیو  زا  فده  هب  ندیسر  هار 
. دوشیم همیب  كانرطخ  ضارما  همه  لباقم  رد  ندب  تسا . بلق  حّرفم  نیرتهب  هدوب و  شخبافـش  یـسفنت  هیر  بلق و  يارب  راسهوک  میـسن 
هکـسام و ياهورین  نآ  لابندـب  دـباییم و  دوبهب  بذـج  هوق  هتفای و  شیازفا  تالـضع  مجح  ددرگیم . جراخ  يراـج و  اـههچیهام  مومس 

یبوخب اهگرهایس  رد  نوخ  هدنربالاب  مسیناکم  هدش و  تیوقت  نییاپ  هب  هنت  مین  زا  هژیوب  ندب  تالـضع  دوشیم . تیوقت  همـضاه  هعفاد و 
هدش و مرن  جیردتب  تسا  هدرک  رپ  ار  اهگرهایس  يرتوبک  هنال  ياههچیرد  هک  یتابوسر  ددنویپیم . یعفد  ياهمادنا  هب  دوشیم و  تیوقت 

نیا دـنهدیم . ماجنا  ار  دوخ  راک  حیحـص  رادـم  کی  رد  ندـب  یتایح  لامعا  همه  هدـش و  گنهامه  مهاب  ندـب  ياهورین  دوریم . لـیلحت 
. دهدیم شیازفا  نکمم  رثکا  ّدح  هب  ار  رمع  لوط  داجیا  ياهشور  همه  تیفیک  شزرو 

يزیرغ و ياهورین  شزرو ، نیا  رانک  رد  يرادهزور  هنقح و  مامح ،)  ) نزبآ هیفنا ، ییوراد ، لاهـسا  يریگنوخ ، دننام : يزاسکاپ  ياهشور 
مامت مالک  کی  رد  دـهدیم . يدوعـص  تهج  اهورین  همه  هب  هداد و  فعاضم  يورین  ناسنا  هب  شیازفا و  ار  یمـسج  توق  یحور و  طاشن 

. دنکیم هبرجت  هرابود  رارکت و  ار  یناوج  ندب 
هنت مین  اب  بساـنم  یکرحت  زا  ندـب  ییـالاب  شخب  يدرونهوک  رد  هک  تسا  نآ  درک  هجوت  نآ  هب  دـیاب  شزرو  نیا  رد  هک  یعوضوم  اـهنت 

. دوشیمن رادروخرب  نییاپ 
يارب شمرن  تعاـس  مین  اـب  دراد  ار  هوـک  هنماد  هب  تشگزاـب  دـصق  دروـنهوک  هک  دوعـص  هطقن  نیرتـالاب  هب  ندیـسر  ماـگنه  ار  صقن  نیا 

: مینکیم ناربج  ندب  يالاب  تالضع 

يدرونهوک رد  هنتالاب  شزرو  ژاسام و 

. دوشیم ماجنا  ژاسام  شمرن و  شزرو و  تعاس  مین  تدم  هب  الاب  هب  رمک  زا 
. دوشیم ماجنا  دوش  درس  ندب  هکنآ  زا  لبق  دوعص و  هطقن  نیرتالاب  رد  ژاسام  شزرو و 

41 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دوشیم رارقرب  یبسن  لداعت  ندب  يالاب  هنت  مین  نییاپ و  هنت  مین  نیب  ام  تروص  نیا  رد 

. دنکیم نادنچود  ناسنا  يارب  ار  يدرونهوک  شزرو  تاکرب  راثآ و  دروآیم و  موجه  اههیر  بلق و  زغم و  يوس  هب  طاشن  اب  نوخ 

ینزوراپ يراوس و  قیاق 

مسج و رب  نامزمه  هک  يریثأت  رظن  زا  زین  شزرو  نیا  تسا . دیفم  رایسب  تسد  دعاس  اهوزاب و  فتک ، هنیس ، بلق ، تالضع  يارب  ینزوراپ 
ياوه دراذگیم . نسم  دارفا  رب  صوصخب  ناسنا و  رب  ار  یحور  ریثأت  نیلوا  تعیبط  رد  روضح  دراد . هباشت  يدرونهوک  اب  دراذگیم  حور 

ياههزیگنا دـناشکیم و  تعیبط  تعـسو  هب  هناخ  يانگنت  زا  ار  ناسنا  هچایرد  ای  هناخدور  بآ  ياـبیز  جاوما  شخب و  حرف  میـسن  فیطل و 
بـسانم رایـسب  الاب  نینـس  يارب  راب  کی  ياهتفه  تسا . بولطم  رایـسب  اههچیهام  مومـس  عفد  رب  شزرو  نیا  ریثأـت  دـنکیم . داـجیا  ناوارف 

ماجنا يدرونهوک  ياج  هب  ار  نآ  ناوتیم  دراد  ناسنا  رب  يدرونهوک  شزرو  دـننام  شزرو  نیا  هک  ياهدرتسگ  تاریثأت  هب  هجوت  اـب  تسا .
هدافتسا ینزوراپ  يراوس و  قیاق  ای  يدرونهوک  شزرو  ود  نآ  زا  یکی  زا  رابره  بوانت  هب  دهاوخب  دنمـشناد  نسم و  راکـشزرو  دیاش  داد .

. دنک
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يریگیهام

یلبق شزرو  ود  دـننام  هچ  رگا  دـنکیم . تیوقت  ار  ناـسنا  هلـصوح  ربص و  يداـیز  نازیم  هب  تسا . يداـیز  ياـهشزرا  ياراد  شزرو  نیا 
تیوقت بتارم  هب  ار  يرگشهوژپ  قیقحت و  يورین  تسا . دیفم  رایسب  الاب  نینس  رد  نادنمشناد  يارب  عومجم  رد  اما  درادن  ینالضع  كرحت 

. دـشخبیم فعاضم  ياهیحور  دـنوشیم  رایـسب  یگتـسخ  راچد  اهراتـشون  اهباتک و  نایم  رد  هناخ و  طـیحم  رد  هک  يدارفا  هب  دـنکیم .
. دوب دهاوخ  رتدیفم  رایسب  تالضع  تیوقت  يارب  دشاب  هتشاد  زین  يراوس  قیاق  هب  زاین  یعون  هب  يریگیهام  هچنانچ 
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يراوس بسا 

افیا یگرزب  شقن  سفن  هب  دامتعا  تعاجـش و  تیریدم و  تیاده و  يورین  ندب و  تالـضع  همه  هب  ندیـشخب  كرحت  رد  روکذم  شزرو 
نیمز و يور  رب  نتسشن  زا  ار  ناسنا  هک  اجنآ  زا  شزرو  نیا  دوشیم . تیوقت  بسا  اب  تکرح  لاح  رد  راکراوس  تیریدم  تردق  دنکیم .
ره رد  دوشیم . عقاو  دیفم  رایـسب  ندب  ياهورین  تیوقت  رد  دـنکیم  راداو  تکرح  اب  مأوت  رتالاب  ییاضف  رد  كرحت  هب  قیقحت  زیم  تشپ  ای 

. دوـشیم هتفرگ  رظن  رد  بسا  ندرک  هداـمآ  یتاکرادـت و  ياـهراک  راـنک  رد  يراوـس  بـسا  ماـجنا  يارب  تـقو  تعاـس  لقا 4  دـح  هتفه 
. تسا دیفم  ناسنا  هیحور  تیوقت  يارب  بیجن  ناویح  نیا  شرورپ  بسا و  هب  یگدیسر 

یمزر شزرو 

ناج رد  ار  یکابیب  تعاجـش و  دـنکیم و  تیوقت  ندـب  تالـضع  اههچیهام و  رد  ار  تعرـس  تردـق و  حـضاو  روطب  یمزر  ياهشزرو 
تاجن یگدرـسفا  یگدوسرف و  زا  ار  ندـب  نیاربانب  ندـناوخ ، نتـشون و  نتـسشن و  اـب  داـضتم  ـالماک  یـشزرو  دـمدیم . نسم  نادنمـشناد 

رظن رد  طایتحا  لامک  اب  الاب  نینـس  يارب  ار  نآ  یتخـس  تدش و  تسا . دیفم  رایـسب  نادنملاس  يارب  رتمک  تدش  اب  شزرو  نیا  دـشخبیم .
. میروآیمرد ارجا  هب  راب  کی  ياهتفه  ار  نآ  راکشزرو ، یندب  فعض  تردق و  نس و  هب  هجوت  اب  میریگیم و 

ینابهچغاب يرادهعرزم و 

هب دوش  شالت  دیاب  دنزادرپیم . نآ  هب  هدرک و  داجیا  دوخ  یصخش  كالما  رد  نادرمتلود  ماکح و  نارس و  زا  يرایسب  هک  تسا  یـشزرو 
تالضع  مزال  نازیم  هب  ات  دریذپ  ماجنا  يدی  تروصب  هچغاب  ای  هعرزم  روما  هب  طوبرم  ياهراک  یمسج ، ناوت  نازیم 

43 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دوشیم هداد  صاصتخا  شزرو  نیا  هب  زور  کی  ياهتفه  دوش . تیوقت  يزیرهمانرب  تیریدم و  يورین  هب  هجوت  اب  هارمه  صخش ،

یعیبط ياهبآ  رختسا و  رد  انش 

تبالـص ار  تسوـپ  زیمت و  ار  ندـب  اـیرد  بآ  دوـشیم . هیـصوت  قـقحم  دنمــشناد و  نادـنملاس  يارب  لاـس  مرگ  لوـصف  رد  اـیرد  رد  اـنش 
یماگنه مینک  روصت  هنوگچ  ار  دنوادخ  یگرزب  دنکیم . رگهولج  رتشیب  ناسنا  نهذ  رد  ار  یتسه  تمظع  تعـسو و  ایرد  حور  دشخبیم .

. تسا تسوپ  يارب  يددعتم  صاوخ  ياراد  ایرد  بآ  دنکیم . هدزتفگش  ار  ام  ایرد  مسا  هب  کچوک  قولخم  کی  تمظع  یگرزب و  هک 
دـنکیم و تیوقت  گنهامه  نوزوم و  یلکـشب  ار  اههچیهام  درادیماو و  تکرح  هب  ار  هدرمژپ  کشخ و  تالـضع  یلک  روطب  ندرک  انش 

. دروآیم دوجوب  تالضع  مادنا و  يارب  يدایز  بسانت 
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لقا دـح  شزرو  نیا  تسا . دـیفم  ندـب  تالـضع  یمامت  يارب  اما  درادـن  ار  یعیبط  ياـهبآ  اـیرد و  ياـهیگژیو  هچرگ  رختـسا  رد  اـنش 
هب هک  یناسک  يارب  قمع  مک  شخب  رد  دوشیم . هداد  صاصتخا  انـش  شزرو  هب  تعاس  کی  لقا  دـح  دوشیم و  ماجنا  راـب  کـی  ياهتفه 

رختسا قیمع  شخب  رد  تفرگ . رظن  رد  دیاب  ار  یـصخش  ره  ناوت  هتبلا  دراد . مزال  تحارتسا  هقیقد  کی  انـش  هقیقد  ره 5  دنتسین ، انشآ  انش 
. دراد رگانش  ناوت  هب  یگتسب  نآ  زا  رتشیب  نامز  دننک و  انش  تعاس  مین  لقا  دح  دنتسه  انشآ  انش  نف  هب  هک  نانآ 
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شلام شخب 

هراشا

.« منکیمن راکنا  دش ، هدنز  ینامرد  ژاسام  اب  ندرم  زا  سپ  یسک  دنیوگب  نم  هب  رگا  : » دنیامرفیم ع )  ) نایعیش متشه  ماما  * 
زا ار  تسوپ  تافاثک  دـیاشگیم ، ندـب  رد  ار  بآ  يراـجم  دـیازفایم ، زغم  ناوت  رب  دـنکیم ، مرن  ار  تسوپ  نغور  (: » ع  ) یلع ترـضح  * 

.« دنکیم نشور  ار  گنر  دربیم و  نایم 
.« دربیم نیب  زا  ار  يدب  نغور  (: » ع  ) قداص ماما  * 

.« دلامب نغور  دوخ  ياهوربا  هب  دنزن  نوریب  [ 10] روسان نآ  زا  دکرتن و  شیاهبل  هک  دهاوخیم  سکره  (: » ع  ) اضر ماما  * 
.« یشاب هدرک  لمع  ناربمایپ  تنس  هب  ات  لامب  نغور  نایم  رد  زور  کی  مدنزرف ...  دومرف : نم  هب  ص )  ) ادخ ربمایپ  (: » ع  ) نیسح ماما  * 

.« دنکیم دیفس  ار  هرهچ  يرایبآ و  ار  تسوپ  دباییم و  نایرج  اهگر  رد  هنابش ، ندیلام  نغور  (: » ع  ) رقاب ماما  * 
.« تسا مرگ  ناتسمز  رد  درس و  ناتسبات  رد  نآ  هک  ارچ  دینک ؛ برچ  ار  دوخ  ندب  هشفنب  نغور  اب  (: » ص  ) ادخ ربمایپ  * 

.« تسامش ياهنغور  همه  رتهم  هشفنب  (: » ع  ) قداص ماما  * 
.« تسا مدرم  نایم  رد  ام  تیاکح  اهنغور ، نایم  رد  هشفنب  تیاکح  (: » ع  ) قداص ماما  * 
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رـس زا  ار  درد  تسا ؛ ینغور  بوخ  هشفنب  تسا . نایدا  رگید  رب  مالـسا  يرترب  ناس  هب  اهنغور  رگید  رب  هشفنب  يرترب  (: » ع  ) قداص ماما  * 

.« دربیم نامشچ  و 
اب ار  دوخ  ندـب  ندرک  برچ  مامح ، هب  ندـمآ  رد  ماگنه  دـیامنن ، خر  نآ  زج  شوج و  تندـب  رد  هک  یهاوخیم  رگا  (: » ع  ) اـضر ماـما  * 

.« نک زاغآ  هشفنب  نغور 
[« 11 .] تسا هتسجخ  یتخرد  زا  نآ  هک  ارچ  دینک ؛ برچ  نوتیز  نغور  اب  ار  دوخ  دیروخب و  نوتیز  (: » ص  ) ادخ ربمایپ  * 

. دوشیم ماجنا  انوس  طیحم  رد  انوس و  مامح  زا  سپ  زقس  خلت و  ماداب  کچرک و  نوتیز و  ياهنغور  اب  ژاسام 
: مینکیم بلج  نآ  هب  ار  ناگدنناوخ  هجوت  هک  میراد  یتاحیضوت  نداد  ژاسام  هوحن  دروم  رد 

ژاسام شور 

دشابیم تیمها  تیاهن  رد  هک  تساهدرد  ندرب  نیب  زا  نوخ و  شدرگ  متسیس  میظنت  عیرست و  يارب  یشور  ژاسام  هک  میشاب  هتـشاد  هجوت 
نودب هکنیا  رب  طورـشم  دنکیم ، ینایاش  کمک  رمع  لوط  هب  نت  نامادنا  شلام  الاب  نینـس  رد  هژیوب  میوش ، لفاغ  نآ  زا  تسین  هتـسیاش  و 

یلوصا يواح  زین  شور  نیا  دوب . دهاوخ  رتهب  يریگهجیتن  دـشاب  رتهب  ژاسام  شور  هچره  دـشاب . هتـشاد  همادا  مظنم  ياههمانرب  اب  فقوت و 
. تسا یمالسا  یناریا - بط  ناراداوه  ام  هجوت  دروم  هک  تسا  یملع 

افش کیپ  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 793 

http://www.ghaemiyeh.com


46 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
رد ینف  تاکن  زا  یخرب  هب  لامجا  روطب  ام  لاقم  نیا  رد  تسا . يرورـض  دومن  هجوت  نآ  هب  دـیاب  ژاسام  رد  هک  ندـب  مهم  طاـقن  ییاـسانش 

ژاسام شخب  دراو  هناققحم  شرگن  اب  دـنهاوخیم  هک  یناسک  مینک و  افتکا  دـیاب  يرورـض  هزادـنا  هب  هک  ارچ  مینکیم  هراشا  ژاسام  لامعا 
رـشتنم افـش  کیپ  هعومجم  زا  هک  یباتک  دراد و  دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  یـصصخت  بتک  هب  ار  دـنوش  یمالـسا  یناریا - بط  رد  یناـمرد 

. میهدیم عاجرا  دش  دهاوخ 
ییاههرگ ندب  مهم  طاقن  رد  یبصع  ياهمتسیس  تسا . رتبسانم  نامرد  يریگشیپ و  يارب  دشاب  ینف  یملع و  لوصا  ساسارب  هک  يژاسام 

جاوما نیا  دنراد . مان  اوق  حاورا و  یتنس  بط  حالطـصا  هب  جاوما  نیا  دننکیم . روبع  اهنآ  زا  یکیرتکلا  ياهنایرج  هک  دنهدیم  لیکـشت 
اههطقن نیا  دنوشیم . میسقت  يددعتم  ياهریـسم  هب  هدیچیپ  مهرد  ياههرگ  تروصب  ییاهشخب  رد  دنوشیم و  تیوقت  ییاههاگتـسیا  رد 

رد دشابیم . طبترم  ندب  باصعا  هلـسلس  مامت  اب  هک  تسا  ییاهبصع  زا  هدـیچیپ  زکرم  کی  اپ  فک  لاثم  ناونعهب  تسا . هدـش  ییاسانش 
. میدرک افتکا  تسا  یلاسنهک  نینس  رد  رمع  لوط  ثحب  اب  طابترا  رد  هک  ندب  عضوم  دنچ  هب  اهنت  اجنیا 

. دراد دوخ  رد  ندـب  ياهمادـنا  ریاـس  دروم  رد  مه  یتمـالع  دـشابیم و  نوخ  اـهگر و  تیعـضو  هدـنهدناشن  اـهاپ  تیعـضو  یلک  روطب 
قورع رد  نوخ  نایرج  تدـش  هدـنهدناشن  دـشاب  نشور  زمرق  رگا  اهاپ  گنر  تسا . يرورـض  اـهاپ  فک  تاصخـشم  ییاسانـش  نیارباـنب 

دادسنا و ثعاب  دوخ  ادوس  بوسر  هک  دشاب  ادوس  بوسر  دیاش  ینوخ و  مک  دـیاش  يوق و  یناسرنوخ  مدـع  زا  ناشن  دیفـس  گنر  تساپ .
ندـمآ دوجوب  أشنم  دـشاب . بوسر  مکارت و  نوخ و  تظلغ  زا  تیاکح  دـناوتیم  یناوغرا  گـنر  دوشیم . اـهگریوم  رد  لـالتخا  داـجیا 

. دشاب ندب  ياضعا  صیخشت  يامنهار  دناوتیم  گنر 
. ددرگ ییاسانـش  دیاب  هدش  هنـشاپ  رد  ادوس  بوسر  لوئـسم  یـصاخ  وضع  رگا  تسا . اپ  هنـشاپ  رد  ادوس  بوسر  زا  یتمالع  اپ  فک  كرت 

رد دشاب  ییادوس  ندب  مامت  رگا 
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سیراو و دبک ، اههیلک ، بلق ، يراک  مک  زا  تیاکح  اپ  مرو  دهدیم . ناشن  ام  هب  ار  صخش  یلک  جازم  اپ  هنـشاپ  رد  ادوس  بوسر  تقیقح 
. دریگ رارق  هجوت  دروم  دیاب  زین  مرو  عون  اهگرهایس و  يداشگ  دشاب . دناوتیم  وریغ 

دوجو دشاب . نوخ  یفیثک  تظلغ و  راردا و  يراجم  تنوفع  هیلک و  جازم  ءوس  زا  ناشن  دناوتیم  دشاب  هدنام  رینپ  يوب  دننام  هک  ییاپ  يوب 
. تساپ دب  يوب  لماوع  زا  مه  لمد  كروک و  رشتنم و  يامزگا  دننام  یتسوپ  ياهيرامیب  ینوفع و  يادوس 

رد رگا  دنوشیم . اپ  قورع  رد  نوخ  یگدیدنگ  راچد  مهاب  نوخ  ارفـص و  ادوس و  هدولآ  یعیبط و  ریغ  طلخ  ات 3  هبلغ 2  زا  دارفا  زا  یخرب 
اب هداد و  گنر  رییغت  درز  گنر  هب  تعرـسب  تسد  راشف  اب  دـشاب و  هدرک  عمجت  گنر  يرگج  هریت و  زمرق  نوخ  اپ  تسـش  تشگنا  هیحان 
زا زین  سرقن  يرامیب  رتسب  هنیمز و  هک  تسا  دساف  ادیدش  يارفـص  یعون  هبلغ  زا  ناشن  ددرگرب  یلبق  عضو  هب  اروف  تشگنا  راشف  نتـشادرب 

. دشابیم لمتحم  نآ 
. درک کش  راردا  يراجم  اههیلک و  عضو  هب  دیاب  دنشاب  هدیلام  نآ  هب  نوتسا  هیبش  ییایمیـش  هدام  هک  دشاب  یـسک  ياپ  هب  هیبش  اپ  يوب  رگا 

هتـسناوتن عقوم  هب  اهدیرو  قیرط  زا  یتشگرب  نوخ  یللع  هب  هک  دشاب  راح  دیدش و  يارفـص  هبلغ  زا  دیاش  نآ  شزوس  اپ و  فک  ندـش  غاد 
داوم زا  يرتوبک  هنال  ياههچیرد  تسا . هدـش  راذـگ  بوسر  ظیلغ و  هدـنام و  اپ  فک  قورع  رد  يرتشیب  نامز  هجیتن  رد  دـنک و  تشگزاب 

دنـسرب و یعفد  ياهمادنا  هب  ات  دزادنا  نایرج  هب  رتگرزب  ياهگر  رد  ار  فیثک  نوخ  عقوم  هب  دناوتیمن  هدـش و  رپ  دـئاز  حالما  یبوسر و 
. دنوش هیفصت 

نوخ راشف  هلمج  زا  نوگانوگ  ياهيرامیب  زا  ناشن  دـناوتیم  نسم  دارفا  رد  اـهتشگنا  لـحم  رد  هژیوب  اـپ  ینوریب  حطـس  قورع  یکـشخ 
دش دهاوخ  لماش  زین  ار  لصافم  یکشخ  اعطق  هک  قورع  یکشخ  دریگ و  رارق  لماک  یـسررب  دروم  روکذم  صخـش  دیاب  لاحرههب  دشاب .
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زا ناشن  اپ  يور  فک و  يدرس  دوش . فرطرب  یتنس  بط  نئمطم  ياهشور  اب 
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اپ ياهمادـنا  يارب  نوخ  طسوت  مزال  يامرگ  هدـش و  عیرـس  نوخ  نایرج  عناـم  هک  تسا  نوخ  تظلغ  یکـشخ و  دادـسنا و  اـی  ینوخ  مک 
ناشن دناوتیم  یغاد  هک  روطنامه  دشاب . دناوتیم  صخش  جازم  يدرس  زا  یتمالع  اپ  فک  ور و  مه  ینوخمک  ادوس و  تسا . هدشن  مهارف 

. دشاب وریغ  دبک و  مرگ  ياقستسا  ارفص و  هبلغ  سرقن و  تباید و  زا 
رب نآ  برخم  تاریثأت  هک  دنوشیم  نوگانوگ  ياهیتحاران  بجوم  دننکیم و  دراو  راشف  اپ  باصعا  رب  دنلبهنـشاپ  زیتكون و  ياهشفک 

. تسا راذگرثا  ناناوج  زا  رتشیب  لاسنهک  دارفا  رد  تسین و  هدیشوپ  ملع  لها  همه  رب  رگید  مهم  ياهمادنا  زغم و  بلق ،
زاب ياهگنر  زا  هدش و  دیکأت  درز  شفک  ندیشوپ  رب  یمالسا  بط  رد  دراد . ناسنا  يوخ  قلخ و  باصعا و  رب  ییازسب  ریثأت  شفک  گنر 

بوخ تسا . هدش  تمذم  دنـشوپیم  مدرم  بلغا  هک  گنر  هایـس  شفک  ندیـشوپ  زا  تدشب  اما  تسا . هدش  تیامح  مه  درز  گنر  هباشم 
دهاوخ سح  ار  نآ  زا  یشان  طاشن  ساسحا  عقوم  نامه  دورب و  هار  كاخ  يور  رب  هدرک و  هنهرب  ار  ياپ  ناسنا  هتفه  ره  لقا  دح  هک  تسا 

. تسا دیفم  رایسب  ییانیب  يورین  تیوقت  يارب  یبط  تایاور  قبط  راک  نیا  درک .
يریگـشیپ رد  دناوتیم  اهنآ  هب  ندرب  یپ  هک  دـنراد  تمالع  راصتخا و  تروصب  دوخ  رد  ار  ناسنا  ینورد  عضو  زا  يدایز  ياههناشن  اهاپ 

. دشاب دیفم  اهيرامیب  زا 
رد هلاسرازه  دنچ  هقباس  هک  یـسانشهفایق  ملع  دـننام  ندـب  رهاوظ  زا  ندـب  ییاسانـش  ملع  دـنراد و  فلتخم  دارفا  رد  یفلتخم  ياهمرف  اهاپ 

نایم هب  ثحبم  نیا  رد  هچنآ  تسا . تفرـشیپ  هار  رد  زونه  ملع  نیا  دـشاب . تالوهجم  زا  يرایـسب  ياشگهار  دـناوتیم  دراد  یکـشزپ  مولع 
هک  ردقنآ  ندب ، یلخاد  عاضوا  ییاسانش  يارب  تسا  یتایلک  میروآیم 
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ار تارییغت  نآ  ياهتمالع  هدش و  رثأتم  ندب  یلخاد  تارییغت  زا  اهاپ  دننک . هدافتـسا  ییاسانـش  يارب  زاین  نازیم  هب  دـنناوتب  زین  يداع  مدرم 

. دنکیم سکعنم 
ندـش تخـس  زا  یـساکعنا  زین  يدایز  دراوم  رد  اما  تسا  یجراخ  ياهراشف  زا  یـشان  يدایز  دودـح  ات  هچرگ  اـهاپ  تسوپ  ندـش  میخض 

. تسیلخاد ياهمادنا  زا  یخرب 
رد ناـنچنآ  اـپ  ياـهبصع  تسا . تیمها  زئاـح  هطوبرم  مادـنا  نییعت  رد  هچخیم  داـجیا  لـحم  تسا . دراوم  نآ  زا  هچخیم  ندـمآ  دوجوب 

يوضع ره  تسیلایخ . ياهدرد  هب  موسوم  اهدرد  نیا  تسیقاب . درد  ساسحا  اپ  عطق  زا  سپ  یتح  هک  دنتـسه  يوق  ندب  تالاح  ساکعنا 
نآ یسانشهفایق  ملع  اب  نآ  توافت  دنرگناوت و  يوضع  ياهدرد  نداد  ناشن  رد  بلغا  اهاپ  دراد . اپ  فک  رد  یـساکعنا  لحم  کی  ندب  رد 

طاقن نداد  ناشن  هب  اـم  نیارباـنب  دـهدیم . ناـشن  دوخ  زا  مه  ار  یفطاـع  یقـالخا و  تایـصوصخ  اـهمدآ و  تیـصخش  تروص ، هک  تسا 
زا یحـضاو  ياههناشن  اپ  دـننام  دـنناوتیم  ندـب  ياضعا  همه  تقیقح  رد  مینکیم . اـفتکا  ریوصت  اـب  هارمه  اـهاپ  فک  زیخ  لـمعلا  سکع 

: دننام دنشاب . هتشاد  ینورد  تالاح 
! وریغ یسنج و  هاگتسد  فتک ، ود  نیب  هیحان  تسد ، تشپ  فک و  مشچ ،

ژاسام سکعرب  دـهدب و  نانآ  هب  يرتشیب  شمارآ  ات  تسا  رتبسانم  یبصع  ياهمدآ  يارب  مرن  ژاـسام  تسا ؛ تواـفتم  نداد  ژاـسام  شور 
رگا هک  دـنوشیم  درد  راچد  نداد  ژاسام  اب  لوا  ياهزور  ناگدـنوش  ژاـسام  زا  یخرب  تسا . رتهب  لـبنت  جازمیمغلب و  ياـهمدآ  يارب  دـنت 

یسررب دیاب  دوش  میالم  ای  دیدش  درد  راچد  ژاسام  ماگنه  هک  اجره  تفر . دهاوخ  نیب  زا  یلکب  اهدرد  دعب  زور  دنچ  دنـشاب  هتـشاد  لمحت 
. دوش هتشادرب  نایم  زا  درد  تلع  ات  ددرگ 

ودـک و نغور  دـننام : جازمدرـس  ياهنغور  مرگ  ياهجازم  يارب  دوش . ماجنا  تسوپ  بساـنم  ینغور  هداـم  اـب  هارمه  تسا  رتهب  اـهژاسام 
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لاثما  هنوباب و  نیچراد و  نغور  دننام : جازممرگ  ياهنغور  درس  ياهجازم  يارب  دوشیم . لامعتسا  نآ  لاثما  رفولین و 
50 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

: دننام ییاهنغور  درب . راکب  جازملا  لدتعم  ياهنغور  ناوتیم  دروم  ود  ره  رد  نآ و 
رتهب بت  تلاح  رد  تسا . رتبسانم  دنتـسین  دـیدش  نادـنچ  يدرـس  یمرگ و  رد  هک  نیریـش  ای  خـلت  ماداب  زقـس و  نوتیز ، کچرک ، نغور 

ات دوش  هداد  رتشیب  نآ  يور  ژاسام  تسا  رتهب  دوش  هتخانـش  وضع  ره  هب  طوبرم  سکلفر  طاقن  رگا  درک ! رظنفرـص  نداد  ژاـسام  زا  تسا 
. ددرگ دیاع  يرتشیب  هجیتن 

نآ لحم  هک  دـشابیم  اپ  فک  یـسکلفر  طاـقن  ژاـسام  دـنملاس  ياـملع  نادـنملاس و  رد  رـس  فلتخم  ياهتمـسق  رد  درد  نیکـست  يارب 
. تسا کچوک  تشگنا  راهچ  ریز  کیراب  راون  کچوک و  تشگنا  راهچ  گرزب ، تشگنا 

رس هیحان 
-6 زیفوپیه ؛ هدغ  - 5 ناتسپ ؛) كون  هب  هیبش  ( ؛ شوگ تشپ  ناوختسا  - 4 بصع ؛)  ) سونیمژیرت - 3 هاگجیگ ؛ - 2 رس ؛ هساک  یگدمآرب  - 1

. اههرهم - 10 ندرگ ؛ تالضع  - 9 همجمج ؛ فک  وم / طخ  - 8 هچخم ؛ - 7 خم ؛ سکترک 
[12 .] تسا بسانم  جلف  يزغم و  هتکس  یشوهیب و  لمع  زا  سپ  راثآ  نهذ و  يدنک  شهاک  هظفاح و  تیوقت  يارب  ژاسام  نیا 

: بیترت نیا  هب  دشاب . گنهامه  دیاب  اپ  يور  اپ و  لغب  اپ و  فک  ژاسام  اب  فتک  ود  نیب  ژاسام  نادنملاس  يارب 

فتک ود  نیب  هقطنم  سکلفر  هطقن  باختنا  اب  اپ  فک  ژاسام  بیکرت 

همادا ار  شلام  تعاس  هبرقع  فالخ  سپـس  دوش ، مرگ  ات  دـهد  شلام  نغور  اب  ردـقنآ  تسد  فک  اب  روژاسام  صخـش  ار  فتک  ود  نیب 
نیب  هقطنم  اهفتک و  ياضف  ات  دهد 
51 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هب يارب  دوش  هدافتـسا  اپ  يور  فک و  رب  هربیو  هاگتـسد  زا  نامزمه  رگا  دوش . هداد  شلام  اـهاپ  فک  ناـمزمه  دوش . غاد  ـالماک  فتک  ود 
دنب دودـح 2  نآ  لوط  هک  دراد  دوجو  یگدـمآرب  کـی  اـپ  تصـش  تشگنا  ریز  رد  تسا . بوخ  نوخ  شدرگ  متـسیس  نتخادـنا  ناـیرج 
لاح رد  فتک  ود  نیب  هکیلاحرد  دوش . داجیا  يدـیدش  اتبـسن  درد  ات  دـهد  راشف  تدـش  هب  ار  اـجنآ  تشگنا  اـب  روژاـسام  تسا . تشگنا 

ار درد  اب  راشف  نیا  راب  هس  ود  دننازیگنایمرب . ار  یعیبط  زیارغ  هدننکتیوقت  ياهمتسیس  ینمیا و  متـسیس  مامت  درد  نیا  داجیا  تسا  شلام 
تشپ و شلام  دنهد و  همادا  رتالاب  تمس  هب  ار  شلام  دش  مرگ  اپ  يور  فک و  هکنآ  زا  سپ  دننک و  رارکت  اهفتک  نیب  شلام  اب  نامزمه 

. دنهد ماجنا  نییاپ  هب  الاب  زا  نساب  ياههرهم  ات  اههناش  زا  ار  رمک 

لاسنهک دارفا  رد  ژاسام  ياهشنکاو 

یطلخ دئاز  داوم  هب  هجوت  اب  یحطـس  قورع  رد  نوخ  شدرگ  عیزوت  نتفرگ و  تعرـس  هب  تبـسن  ندب  شنکاو  هناشن  ندـب  ندرک  قرع  . 1
لدتعم يامرگ  کی  رد  ندـب  دوش  کشخ  قرع  هک  ینامز  ات  صخـش  ندـناشوپ  اب  هدـش و  فقوتم  ژاسام  تسا  رتهب  تلاح  نیا  رد  تسا .

تسا يدح  نیمه  رد  ژاسام  نامز  يدعب  ياهژاسام  رد  دیآ . لمع  هب  يریگولج  یگتفوک  يوضع و  یگدروخامرس  زورب  زا  ات  دنامب  یقاب 
. ددرگ فقوتم  ژاسام  دوش و  عورش  ندرک  قرع  هک 

زا دیاب  اهنت  تساپ ، فک  اب  بسانتم  سکلفر  ياراد  هک  یعـضوم  اهتسد و  ندرک  قرع  دننام  تسین  ندب  رـسارس  رد  ندرک  قرع  رگا  . 2
. دوش هدروآ  لمع  هب  يریگولج  زین  يوضع  یگدیئاچ  یگدروخامرس و  زا  ات  دبای  همادا  یمرن  هب  شلام  دوش و  هتساک  ژاسام  تدش 

52 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
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تبون ات  دنراد  هگن  مرگ  ار  ندب  فقوتم و  ار  ژاسام  دوش  ساسحا  راکـشآ  روطب  ژاسام  ماگنه  ندـش  رومروم  امرـس و  ساسحا  هچنانچ  . 3
. دوش هتشاد  هگن  مرگ  اهاپ  تسا  رتهب  يدعب !

[. 13] ددرگ هدافتسا  نادهز  تاحشرت  دض  هنقح  زا  تسا  مزال  ددرگ  نژاو  زا  یطلخ  داوم  جورخ  ثعاب  ژاسام  ناوناب  رد  هچنانچ  . 4
بآ ای  هکرـس  انح و  دروم و  ردس و  هدنیوش  کمک  اب  مه  نیا  دـنک . زورب  نیکرچ  ياهشوج  تسوپ  يور  ژاسام  ماگنه  تسا  نکمم  . 5

. دوشیم فرطرب  شرتومیل 
راح مرگ و  جازم  ياراد  هک  یناسک  دروم  رد  تسا  مزـال  تفر  ـالاب  يراکـشآ  روطهب  نـالاسنهک  رد  ژاـسام  ماـگنه  ندـب  ترارح  رگا  . 6

. تسا ژاسام  فقوت  نآ  هار  کی  دیآ . لمع  هب  مزال  طایتحا  دنشابیم  نوخ  راشف  هب  التبم  انایحا  دنتسه و 
دوجوب ینارگن  نوخ  راشف  رگا  تسا . یقرب  ای  یتسد  نزداب  هلیـسوب  میالم  میـسن  کی  داجیا  دننام  ییاههدننککنخ  زا  هدافتـسا  رگید  هار 
فرـصم ددرگ . عنم  نتفر  الاب  زا  نوخ  راشف  ات  دـننکیم  دودـنا  هروغبآ  ردـس و  ای  هروغبآ  اـنح و  زا  یطولخم  اـب  ار  اـپ  فک  دروآیم 

تابکرم و بآ  ای  یتخرد  هجوگ  بآ  ای  هناودنه  تسوپ  هت  هدیـشارت  ای  بآ  اب  هدـش  قیقر  یگناخ  هروغبآ  ای  ریـشکاخ  زا  کنخ  یتبرش 
. تسا بسانم  رگید  کنخ  هویم  ره 

نونکا هک  هدوب  اهمادنا  ای  ناوختـسا  رد  يدرد  ای  دروآرب  رـس  نیکرچ  یلمد  ای  مرو  الثم  تسوپ . رد  هتفهن  هضراع  عون  ره  ندـش  رهاظ  . 7
. ددرگ هدیشیدنا  نآ  يارب  يریبدت  ات  دهد  ناشن  ار  دوخ  هک  تسا  رتهب  تسه  هک  هچره  لاح  ره  هب  دنکیم ؛ زورب 

53 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
رتهب تسا ، هدش  ندب  رسارس  رد  یلک  ژاسام  هب  تردابم  یبصع  تلاح  رد  ای  هدوب و  جازمیبصع  رایسب  دنیبیم  شلام  هک  یسک  هچنانچ  . 8
ندب يامرگ  عفد  هب  لهـسم  اب  ای  دوش و  يزاسکاپ  يو  نوخ  ینامرد  ولاز  ای  تماجح  اب  ایآ  هک  دوش  یـسررب  ددرگ و  فقوتم  ژاسام  تسا 

. دنکیم دیدشت  ار  یبصع  تالاح  امرگ  شیازفا  دوش . هتخادرپ 
ندز هـب  ترداـبم  دـیاش  ژاـسام  ماـگنه  تـسا  رگید  یحور  تالکـشم  اـیلوخیلام و  دـننام  يرکف  ياـهیتحاران  هـب  ـالتبم  هـک  يراـمیب  . 9
هیرگ تلاح  رامیب  هب  هک  هدش  هدید  هاگ  دیوگب . نخـس  دهاوخیم  هچره  دروم  رد  ات  داد  هزاجا  يو  هب  دیاب  ددرگ . یـساسحا  ییاهفرح 

[14 .] دزادنایب هار  یخوش  هدنخ و  سکعرب  دیاش  تسا ، هداد  تسد 
. تسا بسانم  نداد  ژاسام  يارب  يرگید  صخش  دوجو  دهدب . ژاسام  ار  شدوخ  دناوتیمن  یصخش  چیه  هک  تسا  حضاو 

تحارتسا هاتوک و  باوخ  دنکیم . هجاوم  فصولا  دـئاز  یتذـل  اب  ار  ناسنا  هک  تسا  هاتوک  تقوم و  یباوخ  ژاسام ، زا  سپ  تلاح  نیرتهب 
. تسا بسانم  قوف  تایلمع  ماجنا  زا  سپ 

54 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

همجمج يزاسکاپ  شخب 

هراشا

ياهوراد نامه  هک  سوطع  تسا . يرورـض  ندرک  هسطع  راب  زا 20  شیب  هعفد  ره  و  هیفنا )  ) روآهسطع يوراد  زا  هدافتـسا  راـب  ياهتفه 2 
: زا تسا  ترابع  دشاب  روآهسطع 

اب سامت  رد  ات  دوشیم  هدیمد  ینیب  رد  مک  رایسب  نازیم  هب  فرصم  ماگنه  طولخم و  مهاب  ردوپ  تروصب  هک  هشفنب  زینشگ و  مخت  شدنک ،
تیمها زئاح  نامرد  يریگـشیپ و  نونف  رد  هسطع  ددرگ . ضراع  هسطع  هدش و  دیدش  کیرحت  بجوم  ینیب  ياههّرپ  لخاد  بوطرم  حطس 

. دومن هدافتسا  اههتکس  زورب  زا  يریگولج  يارب  ناوتیم  هسطع  نف  زا  هلمج  زا  تسا . ناوارف 
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یگفخ و ساسحا  رـس و  ای  هنیـس  رد  یتحاران  ساسحا  ضحم  هب  دـشاب . هتـشاد  روضح  هشیمه  یگناخ  ياـهوراد  هبعج  رد  دـیاب  وراد  نیا 
نونکا دـننک . عفر  ار  رطخ  هدومن و  فرحنم  یگتخل  زا  زغم  ای  بلق  رد  ار  نوخ  نایرج  ناوارف  ياههسطع  داجیا  اب  نآ  هلیـسوب  هنیـس  یگنت 

روآهسطع يوراد  تارثا  زا  مدرم  دـیاش  دوشیم  هداد  دارفا  هب  راشف  يداع  ریغ  تفا  سفنت و  تلاح  يایحا  يارب  یناـبزریز  ياـهصرق  هک 
. دنزروب تلفغ 

راب لقا 15  دح  دوش و  هدافتـسا  رتشیب  ای  رتمک  راب  کی  ياهتفه  ای  نایم  رد  بش  کی  ای  بش  ره  يریگـشیپ  يارب  رگا  روآهسطع  ياهوراد 
ياهنایرج قورع و  عیرست و  رـس  رد  ار  نوخ  نایرج  هسطع  دروآیم . لمع  هب  يریگـشیپ  كانرطخ  يرامیب  عون  ره  زا  دنک  داجیا  هسطع 

هرجنح و اههیر و  بلق و  دـیادزیم . ندـب  ماـمت  زا  ار  یگتـسخ  يوق و  ار  ییاـنیب  سح  تیوقت و  ار  مشچ  دـنکیم . وراـج  ار  یتفاـبنورد 
. دیامنیم كاپ  بوسر  عون  ره  زا  ار  هنیس  باجح 
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یسونیس تنوفع 

یکرچ طـالخا  حـشرت  بجوم  هدـمآرد و  نمزم  تروصب  بلغا  هک  لاـسنهک  اـت  هتفرگ  كدوک  زا  مدرم  رد  جـیار  ینوفع  يراـمیب  کـی 
تیزونیـس کی  هک  تسا  یتسردان  ینامرد  شور  نیا  اـما  ددرگیم  بوکرـس  نوگاـنوگ  ياـهکیتویب  یتنآ  ریوجت  اـب  هراومه  ددرگیم 

هجیتن ددنبیم و  ار  یتفاب  ياهرادگ  قورع و  هراوید  هدش و  کشخ  اهکیتویبیتنآ  طسوت  نیکرچ  داوم  دنکیم . لیدبت  نمزم  هب  ار  هداس 
رثکا دـننام  هنافـسأتم  یبرغ  بط  رد  هک  دروآیم  دوجوب  یناوارف  رازآ  یلـصف  شزیربآ  دوشیم . یلـصف  شزیربآ  یتیـساسح  يراـمیب  نآ 

. درادن ياهشیر  یعطق و  جالع  اهيرامیب 
نشیوآ و زینـشگ و  مخت  لماش  روخب  اهتیـساسح ! دـض  اهيرپسا و  اـهکیتویبیتنآ و  هلیـسوب  بوکرـس  هن  تسا  هیلخت  نآ  حیحـص  هار 
زا سپ  زور  ره  قـیقر  مرلو و  کـمنبآ  اـب  قاشنتـسا  باوـخ و  زا  لـبق  بـش  ره  روآهـسطع  يوراد  اـب  ندرک  هـسطع  سپـس  نآ و  لاـثما 

. داتفا روکذم  هک  تسا  يرثؤم  رایسب  نامرد  باوخ  زا  نتساخرب 
هب زگره  دیفم  صاوخ  رد  اما  دنتـسه  ییایمیـش  ياهوراد  فرـصم  زا  رتهب  یگمه  هک  دراد  دوجو  ینیب  يوشتـسش  يارب  يرگید  تابیکرت 

. دوشیمن باوخ  زا  نتساخرب  ماگنه  قاشنتسا  هشفنب و  نغور  روآهسطع و  روخب و  يوراد  اب  هیلخت  شور  ياپ 
: دینک هجوت 

. دیناکچب ینیب  رد  ار  نآ  هرطق  ود  یکی  دینزب و  مه  بوخ  لسع  اب  هرک  يرادقم 
. دیئامن هدهاشم  ینیب  زا  ار  طالخا  جورخ  ات  دینک  ربص 

یقاشنتسا ياهوراد 

کی هب  اـت  دوش  هدـناشوج  بآ  ناکتـسا  رد 2  نآ  زا  يزیچاـن  رادـقم  هک  زینـشگ  يزبس  اـی  زینـشگ  مخت  شوجنزرم ، هشفنب ، لـگ  هنوباـب ،
. دننکیم قاشنتسا  هدرک و  فاص  دسرب . ناکتسا 

56 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دنک كاپ  ار  روآشراخ  ای  ینوفع و  داوم  دربب و  نایم  زا  ار  اهتیساسح  زا  يرایسب  دناوتیم  تبون  دنچ  رد  زور  ره  ینیب  يوشتسش 

لیزان مانب  فلتخم  ياههرطق 

نیا اب  دوشیم . ینیب  طالخا  جورخ  بجوم  دراد و  ینیب  طاخم  رب  یکیرحت  رثا  هک  دوشیم  هتخاس  یهاـیگ  دـنت  تاـبیکرت  اـب  اـههرطق  نیا 
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. تسا رتمک  هیفنا  روخب و  شور  زا  نآ  يایازم  دوجو 
مرک اب  ار  تروص  یناـشیپ و  زور  ره  تسا  رتهب  يراـمیب  ددـجم  دوع  زا  يریگـشیپ  يارب  یـسونیس  ياـهتنوفع  هب  طوبرم  دراوم  همه  رد 

. دوش اهسونیس  رب  امد  تارییغت  امرگ و  امرس و  ریثأت  عنام  ات  دومن  برچ  نوتیز  نغور  ای  نیریش  ماداب  نغور  ای  یهایگ 
ياهيژرلآ تیزونیـس و  ناـمرد  زا  سپ  رگا  دوشیم و  ددـجم  دوع  عناـم  یناـشیپ  تروص و  ندرک  برچ  هناـخ  زا  ندـمآ  نوریب  ماـگنه 

مواقم اهيرامیب  لـباقم  رد  يداـع  دارفا  همه  دـننام  اهسونیـس  میوش  يراـمیب  ددـجم  دوع  زا  يریگولج  هب  قفوم  هاـم  دودح 6  ات  یلـصف 
. دش دنهاوخ 

دورو عنام  تبوطر  هدـش و  مهرد  ياهوم  نتـشاد  اب  نینچمه  رتلیف  نیا  تسا . ّرـضم  طالخا  دـئاز و  داوم  جورخ  هار  نیرتمهم  ینیب  يارجم 
بلق زغم و  تیوقت  يارب  ینیب  تسه . زین  اوـه  هدننکهیفـصت  هاگتـسد  تقیقح  رد  تسا . يرورـض  ریغ  داوـم  تارـشح و  كاـخ و  ترگ و 
ینیب دـناسریم . بلق  هب  اههیر  قیرط  زا  زغم و  هب  ار  شوخ  ياـهوب  يوق  ییاـیوب  سح  نتـشاد  اـب  هلمج  نآ  زا  تسا ؛ یتایـصوصخ  ياراد 

. دوش کیدزن  نآ  هب  دروآیم  تسدـب  حّرفم  داوم  يوب  زا  هک  یبوخ  ساسحا  اب  هک  درادیماو  ار  ناسنا  دـنکیم و  كرد  ار  کنخ  میـسن 
. دوش رود  نآ  زا  هدش و  هاگآ  راجنهان  دب و  يوب  زا  هک  دنکیم  راداو  ار  ناسنا  سکعرب  روطنیمه 

57 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
ثعاب ندرک  هسطع  اب  ینیب  نینچمه  دوشیم . فیعض  ییایوب  ساسحا  رد  ینیب  درس  یغامد  ياهيرامیب  جلاف و  رد  درـس و  ياههتکـس  رد 

رد دـیادزیم . ار  زغم  ياـهتفاب  قورع و  تاـبوسر  دربیم و  نیب  زا  زغم  رد  ار  نوـخ  ياـهیگدولآ  دوـشیم و  نوـخ  ناـیرج  رد  عیرـست 
تماخو زا  ناـشن  دـشاب  هدـش  فیعـض  يریذـپکیرحت  رد  نینچمه  وب و  ساـسحا  رد  ینیب  رگا  يزغم  ياـهروموت  هتکـس و  ياـهيرامیب 

تماجح و ینامردولاز و  هلیـسوب  ار  نوخ  دومن و  هسطع  هب  راداو  ار  ینیب  دـیدش  ياهكرحم  اب  دـیاب  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  دراد . عاـضوا 
. تسا دایز  رامیب  گرم  لامتحا  تروص  نیا  ریغ  رد  دبای . شیازفا  ینیب  يریذپکیرحت  ات  درک  كاپ  رامیب  هب  نداد  لهسم 

ینیب و تشادـهب  نم  رظنب  اما  تسا  دایز  رایـسب  شتیمها  نادـند  ناهد و  تشادـهب  دـننک . تیوقت  ار  دوخ  ینیب  بترم  دـیاب  لاسنهک  دارفا 
(، نوسنیکراـپ  ) هشعر تسا . رتـمهم  رایـسب  دـنوشیم  ادـیپ  ـالاب  نینـس  رد  رتـشیب  هک  یغاـمد  ياـهيرامیب  زا  يریگـشیپ  يارب  نآ  تیوـقت 

مشچ و یلصف  ياهشزیربآ  نرگیم ،)  ) هقیقش نمزم  ياهدردرـس  یباوخیب ، دیدش ، رایـسب  باوخ  یندوک ،)  ) قمح رمیازلآ ،)  ) یـشومارف
یفیثک تظلغ و  یفاضا و  طالخا  عقوم  هب  عفد  مدع  لیلد  هب  نآ  لاثما  نونج و  ایلوخیلام و  عرص ،)  ) جنـشت یلـصف ،) ياهتیـساسح   ) ینیب

. دشابیم نوخ 
58 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

( یئوراد مامح   ) نزبآ شخب 

هراشا

. دوش يراددوخ  نآ  لاثما  يرطع و  ياهنوباص  وپماش و  دننام  هدنیوش  عون  ره  فرصم  زا 

مامحتسا

. تسا مزال  انوس  رد  مامحتسا و  رد  سوتپیلاکوا  نشیوآ و  هراصع  زا  هدافتسا  وشتسش و  يارب  انح  دروم و  ردس ، نزبآ 
: تسا حرش  نیا  هب  نزبآ  بیکرت 

ار نآ  ناویل  کی  دودـح  مامح  ماـگنه  طولخم و  مهاـب  ار  روکذـم  داوم  مرگ . ات 150  اـنح 50  مرگ ، ات 450  دروم 350  ولیک ، مین  ردـس 
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فیل یخن  هسیک  اب  دنیالایب و  نآ  اب  ار  ندب  طولخم و  دجنک  ای  نوتیز  نغور  قشاق  هس  ود  بآ و  یمک  ومیل و  بآ  ای  هکرس  اب  هتـشادرب و 
. دنیوشب تعاس  مین  تدم  رد  ار  ندب  دنشکب و 

رتشیب تفاـطل  يارب  مه  ار  اریتک  یعیبط  لژ  اـی  غرممخت و  هدرز  دـینک . هفاـضا  نآ  ءازجا  هب  هزرفـسا  مرگ  دـصکی  دـیهاوخیم  رتمرن  رگا 
هچ دـنکیم . هدافتـسا  دوخ  ياهلولـس  هیذـغت  يارب  وشتـسش  هدام  نیا  زا  تسوپ  دـینک . هفاضا  نزبآ  هب  فرـصم  ماگنه  دـیناوتیم  تسوپ 

. دوش حرطم  ایند  رد  هدنیوش  نیرتهب  ناونعهب  دناوتیم  اعقاو  هک  یمالسا  بط  نزبآ  نیا  تسا  یبوخ  هدنیوش 
دض ار  تسوپ  دنکیم و  تیوقت  ار  هظفاح  دهدیم و  افص  ار  بلق  دشاب . تسوپ  يور  زا  هچرگ  دنکیم  كاپ  ار  دبک  هک  تسا  ینزبآ  نیا 

. دنکیم فیطل  ینوفع و 
نوریب ندـب و  یلخاد  ءاشحا  نایم  شخبحرف  کنخ و  ياوه  نایرج  ات  دـناریم  تسوپ  تمـسب  ار  ندـب  يامرگ  دـیاشگیم و  ار  تاـماسم 

. ددرگ رارقرب 
59 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دنکیم ربارب  دنچ  ار  نآ  ییابیز  ناوج و  ار  تروص  ندـب و  تسوپ  كاپ و  ار  تسوپ  هب  هدـیبسچ  ياهچراق  روآشراخ و  داوم  باهتلا و 
!؟ تسا هتفر  اهنخس  نآ  دییأت  رد  س )  ) نیموصعم نابز  زا  یمالسا  بط  ثیداحا  رد 

. دننکیم راکشآ  ندب  یتمالس  رب  ار  دوخ  یفنم  راثآ  جیردتب  هکارچ  دوش  فذح  دیاب  ییایمیش  هدنیوش  داوم  ریاس  اهنوباص و  وپماش و 

انوس مامح 

يزوکج رت ، يانوس  کشخ ، يانوس  زا : تسا  ترابع  تسا  جیار  رتشیب  نونکا  هچنآ  هک  تسا  يددـعتم  ياهشخب  ياراد  مامح  عون  نیا 
. خی بآ  ضوح  و 

ود ره  زا  ناوتیم  تسا و  رتبسانم  رت  ياـهجازم  يارب  کـشخ  ياـنوس  کـشخ و  ياـهتسوپ  کـشخ و  ياـهجازم  يارب  رت  ياـنوس  * 
. دومن هدافتسا 

: درادربرد ار  ریز  جیاتن  درس  مرلو و  غاد ، بآ  هلحرم  هس  رد  يزوکج  * 
ياهمرک اـب  هارمه  ناوتیم  شکداـب  کـمک  اـب  هدـش و  هدیـشک  تسوپ  حطـس  هب  نوخ  تسا ، رثؤم  یعـضوم  ندـش  قاـچ  رد  غاد  بآ  - 

. دومن قاچ  ار  وضع  بسانم 
یگتفرگ عون  ره  ددرگیم و  فرطرب  قورع  ياهدادسنا  اههّدـس و  دوشیم . فرطرب  شور  نیا  زا  هدافتـسا  اب  يوضع  ياهیگدروخامرس 

. دوریم نایم  زا  یگنت  و 
ار جـیاتن  ناـمه  دریگیم و  رارق  هدافتـسا  دروم  دـننک  لـمحت  ار  غاد  بآ  دـنناوتیمن  هک  توـترف  نادـنملاس  نادازوـن و  يارب  مرلو  بآ  - 

. تشاد دهاوخ 
ماسرس يرامیب  دشابیم . دیفم  تسا  يرارقیب  شطع و  راچد  امرگ  رثا  رد  دبک  دنشابیم و  راح  يامرگ  راچد  هک  يدارفا  رد  درس  بآ  - 

ندب  زا  ار  نآ  لاثما  تسوپ و  شراخ  اپ ، فک  شزوس  غاد ،) هیلک   ) سطیبایذ مرگ ،
60 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. تسا باصعا  شمارآ  شیاسآ و  بجوم  راح  يارفص  نابحاص  يارب  دنکیم . رود 
يارب لاح  نیع  رد  درادن ؛ ندـب  يارب  یـضراوع  هنوگ  چـیه  تسا و  بسانم  رایـسب  تسوپ  حـیرفت  يارب  خـی  بآ  ضوح  هب  ندـش  دراو  * 

بآ هچـضوح  زا  وشتـسش  نایاپ  زا  سپ  میدق  ياهمامح  رد  تسا . شور  نیرتبسانم  انوس  مامح و  زا  سپ  یگدروخامرـس  زا  يریگولج 
وشتسش درس  بآ  اب  جورخ  ماگنه  ار  دوخ  ياپ  مدرم  هتـشاذگ و  درـس  بآ  ریـش  مامح  یجورخ  تمـسق  هکنآ  امک  دندرکیم ، روبع  درس 
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. دندادیم
هب تبسن  ندب  عیرس  ساکعنا  شور  نیا  رد  تسا . هدوب  اپ  يور  اپ و  فک  باصعا  قیرط  زا  ندب  یعافد  متـسیس  تیوقت  رطاخب  نآ  هفـسلف 

. دشیم مارآ  ندب  یبصع  متسیس  نینچمه  دمآیم . لمع  هب  يریگشیپ  سیراو  يرامیب  اهگر و  ندش  داشگ  زا  درس  بآ 
. تسا دییأت  دروم  انوس  زا  سپ  خی  بآ  زا  هدافتسا  نیاربانب 

تعیبط رد  رختسا و  رد  انش 

اب اههناخدور  اـیرد و  بآ  رد  مامحتـسا  ییوراد .) نزبآ   ) مامحتـسا شخب  رد  مه  دراد و  ار  دوخ  هاـگیاج  شزرو  شخب  رد  مه  دروم  نیا 
. تسا بسانم  نآ  داوم  عون  هب  هجوت  اب  زین  یندعم  ياهبآ  رد  ندب  يوشتـسش  دوریم . راکب  ندب  يوشتـسش  يارب  دـیفم و  بسانم  ياوه 

. دنتسنادیم رضم  سفنت  تالآ  يارب  ار  نآ  رد  ندرک  انش  یندعم و  ياهبآ  یخرب  زا  هدافتسا  میدق  بط  رد 
61 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

( ینامرد نوخ   ) نوخ يزاسکاپ  شخب 

هراشا

رگا تسا . یتمالس  طاشن و  قفاوم  دشاب  حلاص  سومیک  اب  رگا  نوخ  دریذپ . تروص  تلوهـس  اب  تسا  مزال  هراومه  اهگر  زا  نوخ  روبع 
. دنکیم تخـس  گنت و  میخـض و  ار  قورع  هراوید  دـنکیم و  بوسر  دنیـشنیم و  اهگر  هراوید  رب  جـیردت  هب  دـشاب  دـب  نوخ  سومیک 

. دنکیم لرتنک  ار  نوخ  راشف  نآ  یمرن  قورع و  یجوم  تاکرح 
ياهلولـس طسوت  بذج  هدامآ  دوش و  نوخ  هب  لیدبت  هک  یماگنه  ات  دنارذگب  ار  مضه  هلحرم  راهچ  دـیاب  دوشیم  ندـب  دراو  یتقو  اذـغ 

هدافتـسا لباق  هک  دوشیم  نوخ  دراو  ماخ )  ) هدشن مضه  داوم  يرادقم  دریذـپن  تروص  یبوخب  مضه  راک  رگا  هلحرم  ره  رد  ددرگ . ندـب 
عفد ماخ  داوم  زا  يریداقم  ات  دوش  فرصم  لهـسم  يریگنوخ ، زا  نتفرگ  هجیتن  رتهب  يارب  دوشیم  هیـصوت  نیاربانب  دنتـسین . اهلولـس  يارب 

اـهلادوگ و اـههلاچ و  رد  مینیبیم  تعیبـط  رد  هک  ییاـهيوج  اـهرهن و  دـننام  نوگاـنوگ  ياهریـسم  زا  روبع  رد  نوخ  لاـحره  رد  دوـش .
. دوشیم عورـش  شیراذگ  بوسر  دوشیم و  داسف  راچد  قطانم  نیا  رد  نوخ  دنامیم . تکرحیب  دـکار و  هک  دوشیم  راتفرگ  ییاههکرب 

تدش ددرگیم و  يال  نیـشنهت و  هب  لیدبت  نامز  ره  زا  رتشیب  هدشان  مضه  ماخ  داوم  روضح  تدـش  تکرح و  يدـنک  زا  ظیلغ  ياهنوخ 
. دوشیم مراهچ  مضه  ینعی  اهلولس  رانک  رد  هژیوب  مضه  لحارم  رد  حیحص  شنکاو  شنک و  عنام  تظلغ 

ندـش رتهب  بجوم  يریگنوخ  باکترا  زا  لبق  لهـسم  الومعم  تسا . مزـال  دـیامن  رتقیقر  مرن و  ار  نوخ  هک  ییاـهوراد  لهـسم و  فرـصم 
. دوشیم يریگنوخ  هجیتن 

شدرگ متسیس  هک  تسه  یقطانم  دنهدیم . ماجنا  هدش ، داسف  راچد  يرتشیب  فیثک  نوخ  هک  یقطانم  تخانش  هب  هجوت  اب  ار  اهيریگنوخ 
دوشیم سامم  مهاب  ریسم  ود  زا  نوخ 

62 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
نایرج يدنک  ثعاب  دننکیم و  دراو  ورین  مه  رب  داضتم  یششک  يورین  ود  دنکیم ، ادیپ  كاکطـصا  مهاب  ریـسم  ود  رد  نوخ  یقالت  رد  و 

. دندرگیم نوخ 
داجیا گرگت و  ناراب و  دـیدش  شزیر  سپـس  قرب و  دـعر و  بجوم  هک  یفنم  تبثم و  هتـسیرتکلا  يورین  ود  اب  اهربا  دروخرب  لاثم  دـیاش 

مهاب بچ  فتک  تسار و  فتک  يوق  يورین  ود  هک  تسا  يزکرم  تماجح ، لحم  دـشاب . بسانم  دروم  نیا  رد  دوشیم  یتفربآ  تاـبوسر 
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نامسآ رد  هک  يدنیارف  نامه  هب  هیبش  ینعی  تسا  کیدزن  تالضع  اهتفاب و  رد  فنل  نوخ و  رصانع  شزیر  نآ  لصاح  هدرک و  دروخرب 
. ددرگیم قرب  دعر و  گرگت و  دیدش و  ناراب  شزیر  بجوم 

نآ زا  رگید  مهم  ياـضعا  هسیئر و  ياـضعا  زاـین  دروم  داوم  هک  دوشیم  ياهقطنم  رد  یگتفرگ  بوـسر و  ثعاـب  نوگاـنوگ  داوـم  شزیر 
عیزوت رد  یتالـسارم  ياههار  هاش  یقالت  لحم  هک  هسیئر  وضع  راهچ  زا  يواسم  ابیرقت  یلـصاف  دح  رد  اجنآ  رد  ددرگیم . عیزوت  شخپ و 

اهراک و میظنت  يارب  زغم  زا  رودـص  زا  سپ  یتاعالطا  ياهمایپ  دوشیم . داـجیا  يدـنک  یگتفرگ و  دادـسنا و  تسا  اوق  حاورا و  اـهورین و 
یتایح ياهورین  میسقت  رطاخهب  نتشاد ، دب  ای  بوخ  ساسحا  یلاحرس و  طاشن و  ای  یگتسخ  دنکیم . روبع  زکرم  نیا  زا  ندب  یتایح  روما 

. ددرگیم نیعم  زکرم  نیا  رد  ندب 
شناد تمکح و  لقع و  يور  زا  اعطق  ص )  ) تبترم یمتخ  ترـضح  رـشب  لوا  بیبط  فرط  زا  تماجح  يارب  هقطنم  نیا  باختنا  نیارباـنب 

. تسا هدوب  یحو  رب  یکتم 
لحم نییعت  رد  نیما  لیئربج  تلاخد  هب  زاین  دـشاب  هتـشادن  یتوافت  مهاب  ندـب  رگید  ياهتمـسق  اـب  هقطنم  نیا  رد  تماـجح  دوب  رارق  رگا 

. تشاد میهاوخ  اهنآ  نیب  اهفتک و  رد  ار  یگتـسخ  سح  نیرتشیب  مینکیم  یگتـسخ  ساسحا  هاگره  تسا  نشور  دوبن . تماـجح  قیقد 
ار نوخ  نایرج  هتفای و  عمجت  نآ  ياههدرپ  شـش و  ياهتفاب  تشپ  دولآنوخ  فک  ازتیـساسح و  داوم  يدایز  ریداقم  مسآ  يراـمیب  رد 

ار نژیسکا  لاقتنا  دنک و 
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هدرک رتدیدش  ار  دوخ  تاکیرحت  بترم  زین  یتیساسح  داوم  دنکیم . رپ  ار  نآ  یـششوپ  ياههدرپ  هیر و  يدایز  تابوسر  دنکیم . فیعض 
. دروآیم دوجوب  ددعتم  ياههفرس  هدش و  ظیلغت  فنل  نوخ و  طالخا  و 

ار مسآ  هتـسناوت  هدـش و  عقاو  رثؤم  مسآ  يرامیب  ندرب  نیب  زا  رد  هقطنم  نیا  رد  تماـجح  رب  هیکت  اـب  هیاـپ  بط  ياـهوراد  هک  تسا  نینچ 
يارب یتالـسارم  هار  هاش  ساسح و  یـشیجلا و  قوس  هقطنم  کـی  رد  نتفرگ  رارق  لیلدـب  فتک ، ود  نیب  ماـع  تماـجح  سپ  دـنک . ناـمرد 

عبات هک  ندـب  ماـمت  يارب  دـشاب  رثؤم  هسیئر  ياـضعا  يارب  ناـمرد  يریگـشیپ و  شور  رگا  هکارچ  تسا . دـیفم  ضارما  همه  زا  يریگـشیپ 
دـشاب یملع  هکنآ  زا  شیپ  یکـشزپ  بط و  شناد  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  مارگ  ياملع  دش . دهاوخ  عقاو  رثؤم  زین  دنتـسه  هسیئر  ياضعا 

. تسا هدـش  رداص  س )  ) نید موصعم  نایاوشیپ  نابز  زا  هک  تسا  یبتکم  یمالـسا  بط  تسا . یکتم  یلقع  لوصا  رب  هنامیکح و  یقطنم و 
. تسا لماش  عماج و  یموهفم  دروم  نیا  رد  تسام  شیپ  مه  دون  دمآ  دص  هکنوچ  تسا . يدیلک  بلطم  اههد  مهف  دیلک  نانآ  هلمج  کی 

هدافتـسا اـهنوتروک  عاوـنا  تیـساسح و  دـض  ياـهوراد  زا  دـیدج  بط  هسیئر  ياـضعا  بلق و  فارطا  ياـهيرامیب  ناـمرد  يارب  نوـنکا 
لیمحت ناسنا  ندـب  رب  ار  يدایز  ضراوع  هکلب  دـنکیمن  نامرد  هکنآ  رب  هوالع  تسا و  يرامیب  رب  یـشوپرس  اهنت  اهنامرد  نیا  دـننکیم .

. دراد یلوصا  هیاپ و  ياهنامرد  دراوم  نیا  همه  يارب  یبوخب  یمالسا  یناریا - بط  یکشزپ  شناد  ملع و  دیامنیم .
زا یخرب  دشاب . دیفم  یملع  دیاب  ملع  اما  میتسه ؛ لئاق  يدایز  رایسب  تیمها  شناد  ملع و  بسک  هب  ام  هک  دنشاب  هتـشاد  هجوت  زیزع  ياملع 

هراشا  يوبن  فورعم  ثیدح  هب  یبرغ  بط  زا  ام  ياهداقتنا  لباقم  رد  هلصافالب  هک  دنتسه  هدروخ  بیرف  ناگدزملع 
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. دشاب نیچ  رد  رگا  یتح  دییوجب  ار  شناد  ملع و  نیس ». هب  یتح  ملعلا  بلطا  : » دومرف ص )  ) مظعا ربمایپ  هک  دننکیم 
هکنآ رب  طورشم  اما  تخیوآ  یملع  لفاحم  همه  ياهبرد  رس  اهولبات و  اهراوید و  رـس  رب  تشون و  دیاب  الط  بآ  اب  ار  هلمج  نیا  هک  هتبلا 
راچد برغ  هب  تبسن  هک  دوشیم  رداص  یناسک  زا  تاملک  نیا  هزورما  دشاب . لقع  نید و  مچرپ  تحت  دیفم و  هک  مینک  هدافتـسا  یملع  زا 

. دنرادن رواب  ار  ناشروشک  لعفلاب  یتح  هوقلاب و  ياهدادعتسا  ناشدوخ و  هک  یناسک  دنتسه . یگتخابدوخ  یعون 

ماع تماجح 
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هب نس 60  زا  دوشیم . ماجنا  فتک  ود  نیب  راب  کـی  زور  ات 25  لقا 15  دح  هلـصاف  اب  راهب  رد  راب  لقا 3  دـح  ماع  تماجح  یگلاس  ات 60 
صیخـشت ساسارب  وناز  تشپ  تماجح  دـننام  رگید  ياهتماجح  دـنک . ضوع  ینامرد  ولاز  اب  ار  دوخ  ياج  تسا  رتهب  ماع  تماجح  ـالاب 

. تسیرورض دراوم  يرایسب  رد  عنامالب و 

وناز تشپ  تماجح 

قورع دیامنیم و  ظفح  یگدییاس  زا  ار  اهوناز  لصفم  تسا و  بسانم  رایسب  راب  کی  هام  ره 6  رکیب  تسیک  لحم  رد  وناز  تشپ  تماجح 
مزال اما  تسا ، بوخ  دوش  ماجنا  راب  کی  هام  ره 6  رگا  يریگنوخ  نیا  نامز  دوشیم . لصافم  ياهدرد  عاونا  عنام  دـنکیم و  مرن  ار  قاس 

. دشاب توافتم  ینامرد  ولاز  نامز  اب  تسا 

ینامرد ولاز 

ولاز تسا . عنامالب  زین  لاس  رگید  لوصف  رد  دراد . يرتشیب  ریثأت  لوصف  نیا  رد  هکارچ  دوش ، هتخادنا  زییاپ  راهب و  لصف  رد  تسا  رتهب  ولاز 
: دوشیم میسقت  يوضع  يرسارس و  شخب  ود  هب  ینامرد 
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يوضع ینامرد  ولاز 

ياهریـسم رد  یتالالتخا  دادـسنا و  نوگانوگ  ياهتلع  هب  تکراشم  نودـب  ای  رگید  يوضع  تکراشم  اب  ندـب  ياضعا  زا  یخرب  رد  هاـگ 
یخرب لاثم  ناونع  هب  دریذپ . ماجنا  القتـسم  وضع  نآ  رد  ینامرد  ولاز  تسا  مزال  تروص  نیا  رد  دیآیم . دوجوب  فنل  نوخ و  یتاکرادـت 

راشف تحت  وضع  تسا  نکمم  زارد  نایلاس  لوط  رد  دنـشاب . هتـشاد  هیکت  باوخ  ماگنه  ندـب  زا  صاخ  يوضع  يور  رب  هک  دـنراد  تداع 
. دیایب دوجوب  نآ  رد  ییاهدادسنا  هتفرگ و  رارق 

. تساهوناز دشاب  دیدش  هجوت  دروم  یلاسنهک  رد  دیاب  هک  يوضع  نیرتمهم 
دنامیمزاب و تکرح  زا  ناسنا  دنـشابن  ملاس  اهوناز  رگا  دننکیم . يزیریپ  ار  یباداش  كرحت و  ساسا  ندب  تلکـسا  يراوتـسا  رد  اهوناز 

میدـق مدرم  هک  تسا  نینچ  دوـشیم . مهارف  اـهيرامیب  هـنیمز  جـیردت  هـب  دـننامیمزاب و  ندـب  زا  عـقوم  هـب  جورخ  زا  یعیبـط  ریغ  طـالخا 
. تسا مود  بلق  وناز  دنتفگیم ،

ولاز دهدب . ار  صاخ  عضوم  يارب  ینامرد  ولاز  روتسد  یسررب  زا  سپ  کشزپ  تسا  مزال  دنشاب  یلکشم  راچد  هچنانچ  ندب  رگید  ياضعا 
قورع يور  اهولاز  تسا  مزـال  وضع  زا  نوخ  یگدـنرادزاب  يارب  ددرگیم . ماـجنا  نوخ  روبع  ریـسم  تخانـش  ساـسارب  يوضع ، یناـمرد 

. دـنوش هتخادـنا  وضع  زا  روبع  زا  سپ  یگرهایـس  زیر  قورع  يور  تسا  مزـال  وضع  يزاـسکاپ  يارب  دوش و  هتخادـنا  وـضع  هدـننکهیذغت 
هتخادنا درد  عضوم  يور  اهولاز  دیاب  هک  دننکیم  روصت  یخرب  تساهگر . روبع  ریسم  صیخـشت  ءاضعا  يارب  يریگنوخ  رایعم  نیرتمهم 

هدش بوسر  نوخ  دنک . جراخ  درد  عضوم  زا  ار  نوخ  ات  دوش  هتخادنا  درد  لحم  زا  لیوط  ای  هاتوک  ياهلصاف  اب  دیاب  ولاز  هکنآ  لاح  دوش .
. دربب نیب  زا  ار  درد  دوش و  دراو  دیاب  ياهزات  نوخ  تسین و  ندرک  حالصا  میمرت و  هب  رداق  رگید  درد  لحم  رد 
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رگا اهولاز  دوشیم . هتخادنا  وناز  ککـشک  يولج  ولاز  ددع  هس  ود  وناز و  تشپ  ولاز  ددـع  تماجح 5  ياج  هب  یگلاـس  نس 60  زا  سپ 

. دریذپ تروص  يریگنوخ  رگید  نامز  ره  ای  ناتـسمز  رد  هک  دـشاب  یترورـض  هکنآ  رگم  تسا ، رتهب  دوش  هتخادـنا  زییاپ  راهب و  لصف  رد 
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. دومن هدافتسا  دصف  مه  ینامرد و  ولاز  شور  زا  مه  تماجح و  شور  زا  ناوتیم  مه  یگلاس  زا 60  لبق 
. دننک فرصم  لهسم  دندنبب و  هدننکتیوقت  هدننک و  مرن  دامض  ار  نآ  فارطا  اهوناز و  يور  زور  لقا 7  دح  دیاب  يریگنوخ  زا  لبق 

: وناز تیوقت  دامض 

خرس لگ  نغور  يرادقم  اب  ردوپ  تروصب  هک  هک  تسا  شوجنزرم  هزرفسا و  وج ، درآ  ناجنروس ، یمتخ ، لگ  زا  یبیکرت  دامـض  نیرتهب 
بآ راخب  يور  دامض  تروصب  دنبوکب و  مهرد  شمـشک  زا  کچوک  یتشم  امرخ و  ددع  غرممخت و 3  هدرز  نوتیز و  ای  دجنک  نغور  ای 

اهطابر و وناز و  لصفم  رثؤم و  رایسب  وناز  درد  شهاک  رد  روکذم  دامض  دنراد . هگن  هتـسب  حبـص  ات  بش  زا  وناز  يور  دننک و  غاد  شوج 
نغور ای  لیقسا  نغور  دننام  مرگ  تعیبط  اب  ینغور  اب  ار  وناز  دامـض ، نتـشادرب  زا  سپ  دنکیم . تیوقت  مرن و  ار  لصافم  ظفاحم  ياهیپ 
صاوخ ياراد  دامض  نیا  دنیوشن . دندنبیم  ار  دامض  هرابود  هک  بش  ات  دنهد و  شلام  نوتیز  نغور  ای  دجنک  نغور  اب  دوبن  رگا  لظنح و 

. تسا هدش  عقاو  رثؤم  رایسب  وناز  زورترآ  نامرد  يریگشیپ و  رد  هک  تسیبوخ  رایسب 

رگید ياضعا  يارب  ینامرد  ولاز 

لباقم کیتایـس ، ياههرهم  فارطا  ندرگ ، تشپ  ناتـشگنا ، تشپ  رد  اپ  يور  جالم ،)  ) رـس فتک ، نیرـس ، رمک ، اپ ، قاس  دـننام  ییاـضعا 
قیقد و عیسو و  رایسب  یناریا  بط  يریگشیپ  نونف  دوشیم . ماجنا  یناریا  بط  کشزپ  دیدحالص  اب  وریغ  اههیلک و 
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نآ هجیتن  دشاب  هدش  صخشم  عوقو  زا  لبق  يدرد  ره  جالع  هک  یماگنه  نیاربانب  تسا . هدرک  یسررب  ار  تلوهک  نینس  لئاسم  هنافاکشوم 

. تسا یتمالس  رمع و  لوط 

يرسارس ینامرد  ولاز 

: تسا ریز  بیترت  هب  ینامرد  ولاز  يرسارس  شور 
اپ 10 ره  يور  دـعب  زور  طسوتم و 25  يولاز  ددـع  اهتسد 10  يور  دـعب  زور  زیر و 25  يولاز  ددـع  شوگ 10  ره  تشپ  یناـمرد  ولاز 

ياهمادنا یناوجون ! یکدوک و  نامز  دـننام  دـنوشیم . زیمت  زاب و  يزاسکاپ  نیا  رد  تشرد  زیر و  قورع  دوش . ماجنا  تشرد  يولاز  ددـع 
هاگتسد يزاسکاپ  ددرگیم . رارکت  راب  کی  هام  ره 6  هناریگـشیپ  شور  نیا  دوشیم . يزاسکاپ  زیمت و  رگید  ياهشور  اب  زین  ندب  رگید 

يرـسارس يزاسکاپ  اب  نامزمه  صیخـشت  تروص  رد  يوضع  ياـهيزاسکاپ  زغم و  يزاـسکاپ  لـیبق  زا  اـهيزاسكاپ  یماـمت  شراوگ و 
. دوشیم ارجا  مظنم  همانرب  کی  يور  مهاب و  مامح  نزبآ  ییاذغ و  میژر  اب  گنهامه 

ار ینامرد  نوخ  دـنناوتیم  ادـتبا  نامه  زا  وریغ  شراوگ و  هاگتـسد  ياـهيزاسکاپ  اـب  ناـمزمه  يومد ) ياـهجازم   ) نوخ جازم  ناـبحاص 
تروص رد  دننک و  عورـش  ار  اهيزاسكاپ  تسا  مزال  ینامرد  نوخ  زا  لبق  مغلب  يوادوس و  يوارفـص و  ياهجازم  نابحاص  دننک . عورش 

اهوراد و فرصم  عورش  زا  زور  زا 15  سپ  ادوس  جازم  نابحاص  دنیامن . ینامرد  نوخ  هب  عورش  بلاغ  جازم  عون  هب  هتـسب  حیحـص  يارجا 
تماجح ای  ینامرد  ولاز  هب  تردابم  دنناوتیم  زور  زا 9  سپ  مغلب  جازم  نابحاص  زور و  زا 3  سپ  يوارفص  جازم  نابحاص  ییاذغ و  میژر 

ار هلحرم  راـهچ  مضه  هـک  دـینادب  تـسا . شراوـگ  هاگتـسد  هـب  طوـبرم  لوا و  مـضه  رد  اـهيزاسكاپ  نـیا  هـک  تـسا  نـشور  دـنیامن .
دبک شراوگ و  هاگتسد  رد  مضه  مود  لوا و  هلحرم  رد  هک  تسا  ینامرد  نوخ  نیلوا  عورش  ام  نخس  دنارذگیم و 
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تـشپ یناـمرد  ولاز  دوشیم ، ارجا  هزور  ییوراد 15  ییاذـغ و  میژر  شور  هب  يزاـسکاپ  هک  یماـگنه  ـالومعم  دوشیم . ماـجنا  ناـمزمه 
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. ددرگیم ماجنا  زین  شوگ 
ولاز اب  يرترب  ناـحجر و  یگلاـس  زا 60  سپ  هتبلا  دوـشیم و  ماـجنا  یگلاـس  زا 60  لبق  ات  تماجح  مدـش  رکذـتم  زین  ـالبق  هک  روطناـمه 

تـسولاز ناهد  قازب  ریثأت  رطاخهب  زایتما  نیا  تسا ؛ عنامالب  نآ  ماجنا  رمع  رخآ  ات  درادـن و  یگتـسب  نامز  هب  ینامرد  ولاز  تسا . یناـمرد 
. دراد ار  هدش  دودسم  ای  هدش  گنت  قورع  یلخاد  رادج  يزاسکاپ  ییاناوت  هک 

تفس و تابوسر  نیا  هطساوب  اهگر  رگا  دروآیم و  لمع  هب  يریگولج  اهگر  تبالص  یتخس و  زا  قورع  یلخاد  ياهمرج  ندش  كاپ 
. تسا ینامرد  ولاز  انامه  ضراوع  نودب  درفهبرصحنم و  شور  اهنت  دناهدش ، تخس 

راشف عنام  دننکیم و  تیاده  لرتنک و  یبوخ  هب  ار  نوخ  نایرج  هدش و  مرن  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  تبالـص  ینامرد  ولاز  زا  سپ  اهگر 
. دنوشیم یعیبط  ریغ  نوخ 

يارب تایـصوصخ  نیا  اب  ینامرد  ولاز  دوشیم . نامرد  هشیر  زا  نوخ  راشف  يرامیب  هداد و  ناشن  ار  دوخ  رنه  ولاز  اب  نامرد  هک  تساـجنیا 
: زا تسا  ترابع  اهنآ  مها  هک  دریگیم  رارق  هدافتسا  دروم  یفلتخم  ياهيرامیب  يارب  نامرد  رد  ضارما و  همه  زا  يریگشیپ 

رد قورع  يدادـسنا  ياـهيرامیب  یماـمت  بلق ، رنورک  قورع  تاـبوسر  نوخ ، یگدنبـسچ  نیئارـش ، بلـصت  نوـخ ، تظلغ  نوـخ ، راـشف 
رگ لـصافم ، ماروا  سیراو ، يوـمد ، ياهدردرــس  سرقن ، هنــشاپراخ ، لـصافم ، ياـهدرد  دــیئتامورتیرترآ ، زورترآ ، ندــب ، ياــجره 

رگید دروم  اههد  بلعثلا و  ءاد  تسد ، چم  ياهدرد  کیتایس ، وناز ، تشپ  مرو  اپ ، يور  فک و  یگتفرگ  رگ  ای  يرـسارس و  ياهیگتفرگ 
. دراد یساسا  يدربراک  اهنآ  جالع  رد  ینامرد  ولاز  هک 

. مینکیم هراشا  هتکس  عوقو  زا  دعب  هتکس و  عوقو  زا  لبق  دروم  دنچ  هب  نیاربانب  تسالاب  نینـس  رد  مدرم  مهم  ياههغدغد  زا  یکی  اههتکس 
تاروتسد  هب  رگا  هک  میتفگ  البق 

69 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. دش دهاوخن  یناهگان  گرم  نیا  راچد  دنوادخ  نذا  هب  سکچیه  دوش  لمع  باتک  نیا  رد  جردنم 

دراوم دیاب  هلصافالب  دندرک  رس  هنیـس و  رد  يدج  یتحاران  ساسحا  هچنانچ  یناهگان  هتکـس  عوقو  زا  يریگـشیپ  يارب  نسم  نانز  نادرم و 
: دنهد ماجنا  ار  ریز 

. دنیامن ظفح  الماک  ار  دوخ  يدرسنوخ  دیاب  رامیب  نایفارطا  - 
هب هک  هبنج  نآ  زا  تاعالطا  نیا  دیئامن . یـسررب  ار  مشچ  سفنت و  ضبن و  لیبق  زا  يو  یتایح  لامعا  دیناباوخب و  تشپ  هب  مارآ  ار  رامیب  - 

. تسا مزال  دیهدب  حیحص  شرازگ  سناژروا  نارومأم 
. دینک هدامآ  ار  يو  نوخ  هورگ  رامیب و  قباوس  - 

لفلف و دنت ، هکرس  شدنک ، دننام : دیریگب . دنت  داوم  هکرـس و  رامیب  ینیب  کیدزن  دننک و  روآهسطع  يوراد  زا  هدافتـسا  هب  مادقا  اعیرـس  - 
. نآ لاثما  ینیچراد و  احرقرقاع و  اب  هارمه  ای  اهنت  دننک  دامض  رتسدیبدنج  دننام  يداوم  رامیب  رس  يور  نآ و  لاثما 

جراخ نوخ  يرادقم  ات  دینک  داجیا  رامیب  ياهشوگ  تشپ  یشارخ  یلومعم  غیت  کی  اب  هلصافالب  دشاب  هدش  عقاو  يزغم  هتکـس  هچنانچ  - 
یلکب راک  نیا  دنزادنایب . ولاز  ددـع  دادعت 10  هب  شوگ  ره  تشپ  ولاز  ندیـسر  ضحم  هب  دیـشاب و  ولاز  ندرک  هدامآ  رکف  رد  دـعب  دوش و 

. ددرگیمزاب يداع  تلاح  هب  الماک  زور  دنچ  فرظ  رامیب  راگدرورپ  نذا  هب  دنکیم و  كاپ  ار  قورع  دادسنا  هتخل و 
یلوط لکشب  ار  کچوک  تشگنا  موس و  تشگنا  نیب  گر  دیئامن . تسد  تشپ  گر  ندز  هب  مادقا  هلصافالب  دشاب ، یبلق  هتکس  هچنانچ  - 

ندز غیت  هب  مادقا  هاگنآ  دوش ، هدمآرب  تسد  ياهگر  ات  دـیدنبب  مکحم  ار  تسد  دـعاس  يور  شک  کی  اب  ادـتبا  دـینزب . یلومعم  غیت  اب 
سرتسد  رد  ولاز  رگا  دیریگب . نوخ  ناویل  کی  ات  ناکتسا  کی  دودح  فراعتم  رادقم  دینک . زاب  ار  شک  هلصافالب  هدومن و 
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[15 .] دراد ار  رثا  نامه  ریخأت  یمک  اب  دوش  هتخادنا  شوگ  تشپ  ولاز  رگا  دیزادنایب . ولاز  ددع  تسد 10  نامه  تشپ  هلصافالب  دوب 
لاح هب  رامیب  هچنانچ  تسا . دیفم  رایسب  تماجح  لحم  رد  شکداب  دوشیم . ماجنا  ماع  تماجح  هک  ییاج  فتک  ود  نیب  فتک و  شلام  - 

. دوش ماجنا  رس  يالاب  جالم  تماجح  دعب  ماع و  تماجح  دماین 
. دنشاب هتشادن  ار  نآ  ساسحا  رگا  یتح  خفن ، عفد  دنیامن و  تجاح  ياضق  ماجنا  رد  یعس  - 

. دش رکذ  افش  کیپ  هعومجم  زا  هنقح  باتک  رد  نآ  هخسن  هک  هتکس  هنقح  ماجنا  - 
دننام لبنـس و  ییوراد ، کخیم  لگ  يدمحم ، لگ  سگرن ، لگ  دننام : ییاهلگ  يوب  زا  دـنهد و  رارق  دازآ  ياضف  ضرعم  رد  ار  رامیب  - 

. دنیامن هدافتسا  نآ 
. دننکیم تیوقت  ار  بلق  زغم و  ياوق  هک  دنتسه  یهایگ  يوبشوخ  ياهوراد  میمش 

لاح تیعـضو و  دنناوتیم  هک  سکره  هب  دنـسانشیمن  ار  یکـشزپ  رگا  دـنهاوخب . کمک  وا  زا  دـنهدب و  ربخ  نانیمطا  دروم  کشزپ  هب  - 
. دنهدب ربخ  ار  دوخ 

ماجنا هب  دوخ  رامیب  دروم  رد  ار  الاب  بلاطم  دـنروآ و  لمع  هب  ار  مزـال  تامادـقا  دـیاب  راـمیب  ناگتـسب  دـشاب  هدـش  عقاو  يزغم  هتکـس  رگا 
ندب رد  هتکس  لماع  یلکب  ات  دریگ  رارق  راک  روتسد  رد  يزغم  یبلق و  ياههتکس  نامرد  تاروتـسد  نارحب  هلحرم  زا  روبع  زا  سپ  دنناسر .

. دورب نیب  زا  رامیب 
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زغم تیوقت  شخب 

هراشا

ياهمتـسیس قیرط  زا  ار  ندب  تاکرح  یمامت  تسا و  جوزمم  یبرچ  یعون  اب  هک  رت  درـس و  جازم  ياراد  هدیچیپ ، رایـسب  تسا  یمادنا  زغم 
يزیمآرارـسا زرطب  یگدنز  ناور  دریگیم . تأشن  زغم  زا  همه  یعازتنا  میهافم  كرد  هظفاح و  ایؤر ، رکفت ، يورین  دنکیم . لرتنک  یبصع 

دوجو زا  ترابع  هک  حور  تسا ، ملسم  هچنآ  تسا . هتفرگ  رایتخا  رد  ار  ناسنا  يدوجو  ياهشنکاو  شنک و  هتفرگ و  رارق  بلق  زغم و  نیب 
هب طیسب  رصنع  نیا  ندش  هدیشک  رد  ندب  ياضعا  دراد . یندش  ساسحا  روضح  زغم  بلق و  رد  دشابیم ؛ ناسنا  نم  نامه  ای  طیـسب  یلـصا 

ار دوخ  دوجو  ناسنا ) ندب   ) رازبا نیا  هلیسوهب  ناسنا  حور  عقاو  رد  دنروآیمرد . تکرح  هب  ار  یگدنز  ناور  دنریگیم و  تایح  ناشنورد 
نیا هلیـسوب  ار  مزال  ياـهورین  دربیم و  رگید  دـنلب  ياـهزاورپ  اـهتکرح و  يارب  ار  دوخ  هرهب  دـهدیم و  ناـشن  يداـم  ياـیند  لـخاد  رد 

هب هدش و  راداو  شنکاو  شنک و  تکرح و  هب  گرزب  هدنامرف  نآ  نامرف  تحت  زین  نت  نامادنا  دنکیم . هریخذ  هتشادرب و  هدیچیپ  ياهرازبا 
جیردتب ار  حور  اب  ینیـشنمه  تقایل  یکاخ  رـصانع  هدرک و  ادیپ  ءاقترا  يرتیفیک  تلاح  هب  یمک  تلاح  زا  یلماکت  هرود  کی  رد  جیردت 

يوسب دـنکیم و  هریخذ  دوخ  رد  ار  ناسنا  هلکاش  لک  ندـب ، رد  یکاـخ  رـصنع  ره  هچناـنچ  دـنوشیم  مه  رتلوحتم  دـنروآیم و  تسدـب 
. دنریگیم رارق  رمتسم  یتکرح  رد  رتشیب  یگتسیاش  یقرت و  لماکت و 

يدایز دودـح  ات  یکاخ  رـصانع  یلک  روطب  تسین . نکمم  دـنچ  ییاههطـساو  هلیـسوب  زج  دـنلب  حور  تسپ و  یکاـخ  رـصانع  نیب  طاـبترا 
هدید  مشچ  اب  هک  ییاهراخب  تروصب  هک  دوشیم  رتفاص  فاص و  نانچنآ  تفاطل  نیا  دنراد . یگدش  فیطل  تیصاخ 
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رتملاس و دنور  نیا  هچره  نیاربانب  دربیم . یپ  دوخ  یگدنز  طیحم  تیفیک  یگنوگچ و  هب  فلتخم  ياههار  زا  حور  دیآیمرد . دنوشیمن 

مسج فثاکت  تفاطل ؛ رد  هن  تسا  فثاکت  رد  زغم  گرم  دش . دهاوخ  رتشیب  زغم  وضع  رمع  لوط  یقرت و  لماکت و  دریگب  لکش  رتبسانم 
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فـشک نونکات  دـیاش  هک  یجاوما  کیتینمورتکلا و  جاوما  هلیـسوب  هک  تسا  نینچ  دربیم . الاب  ار  مسج  تفاطل  دـناشکیم و  كاـخ  هب  ار 
. ددرگیم رارقرب  طیسب  حور  اب  هدام  رصانع  نایم  طابترا  هدشن 

زا همه  حاورا  اوق و  يژرنا و  نیا  تسا . هدـش  يدایز  تاراشا  حور  مسج و  ناـیم  یطاـبترا  ياـههار  اوق و  يژرنا و  هب  هیاـپ  بط  یناـبم  رد 
هک تسا  یثحب  دنکیم  تیاده  لرتنک و  ار  اههدننکدوعـص  نیا  دوشیم و  یگتخیگنارب  نیا  بجوم  هک  هچنآ  اما  دوشیم  دـعاصتم  مسج 

. دوش یسررب  يرگید  شور  اب  دیاب  دوشیم و  جراخ  یکشزپ  ملع  زا  هلحرم  نیا  زا  سپ  اما  دریگیم  هیام  یکشزپ  ملع  زا 
رد لـماک  روطب  مسج  هک  هلحرم  نآ  اـت  مینکیم  هدافتـسا  یکـشزپ  ملع  زا  هظفاـح  لـقع و  رکفت و  يورین  ءاـقترا  تیبثت و  میکحت و  يارب 

یعیبط هب  راک  دعب  هب  نآ  زا  دنک . مهارف  يدام  سفق  رد  حور  یگدـنز  تلوهـس  يارب  ار  مزال  تامدـخ  دریگ و  رارق  حور )  ) ناسنا رایتخا 
ضرع ار  یلاـثم  یمالـسا  یناریا - یکـشزپ  موـلع  هب  نادـنمقالع  يارب  بلطم  كرد  تلوهـس  يارب  دوـشیم . راذـگاو  ناـفوسلیف  ناـناد و 

: دییامرفب هجوت  دشاب . هدننک  کمک  نامتارکفت  ریونت  رد  ات  منکیم 
ربق رد  ناسنا  مسج  تسا . هدش  هتفگ  نخس  يدعب  یگدنز  هب  ناسنا  لاقتنا  ربق و  لئاسم  دروم  رد  رایسب  ع )  ) نیموصعم لوق  زا  ثیداحا  رد 
الاح دوشیم ، زاب  ربق  هب  رون  زا  ياهچیرد  ناگتـشرف  تـالاؤس  زا  سپ  دـشاب  راـک  رد  يریخب  تبقاـع  هّللا  ءاـش  نا  هچناـنچ  دوشیم و  عقاو 

. تسا هدش  ینادنز  ربق  نیا  رد  حور  تسا و  ربق  ام  مسج  هک  دینک  روصت 
روصحم نت  سفق  رد  حور  تسانعم . نیمه  هب  هراشا  نت  سفق  دنیوگیم  افرع  هکنیا 
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دراد دوجو  حور  رد  ياهداعلا  قراخ  يوق و  رایـسب  ياهورین  تسا . طابترا  رد  نوریب  يایند  اب  هنزور  ای  هچیرد  دـنچ  قیرط  زا  اهنت  هدـش و 
[. تسا 16 هناگجنپ  ساوح  لاناک  زا  حور  هوقلاب  ياهورین  زا  هدافتسا  هار  طابترا و  اهنت  دنک . ادیپ  زورب  دناوتیمن  نت  راصح  رطاخهب  هک 

نودـب رگا  ناسنا  سپ  دوش ، هداد  ودـب  ناهج  نآ  تخانـش  سمل و  رازبا  تسا  مزال  دریگ  رارق  هک  یناهج  ره  رد  ناـسنا  هک  ضرف  نیا  اـب 
مـشچ شوگ و  گرم  زا  سپ  يایند  سب . دـنک و  ساسحا  ار  دوخ  دوجو  دـناوتیم  اهنت  دوش  هتفرگ  وا  زا  لـئاسو  همه  دـشاب و  رازبا  قلخ 

رد دنوشیم ! روشحم  رک  ای  روک  هک  يدارفا  الا  دـبلطیم . ار  دوخ  هب  طوبرم  شوگ  مشچ و  مه  تمایق  دراد و  مزال  ار  دوخ  هب  صوصخم 
باذع همزال  هک  دوشیم  داجیا  ناسنا  يارب  يرازبا  منهج  رد  دنهدیم . ودب  ار  ياهژیو  تخانـش  رازبا  دوخ  لامعا  هب  هتـسب  سکره  تمایق 

. تسا یتشهب  ياهتمعن  زا  ندرب  تذل  تشهب و  هژیو  هک  دوشیم  هداد  يرازبا  ناکین  يارب  تسا و 

هظفاح تیوقت 

بجوم ود  نیا  فرـصم  دوش . لوانت  هنادهایـس  يروخیاچ  قشاق  کی  اب  هتـسه  نودب  زیوم  ددع  ای 72  ای 36  هناحبـص 21  اب  هارمه  زور  ره 
. دوشیم زغم  ياوق  تیوقت 

. دوشیم گرم  زج  يرامیب  ره  و  یشومارف )  ) نایسن ندش  فرطرب  بجوم  هناحبص  ره  رد  خرس  زیوم  ددع  فرصم 21 
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. دروخب زیوم  لاقثم  اتشان 7  ماگنه  دوش  تیوقت  شاهظفاح  دهاوخیم  سکره 
لقع و ودـک  ص )  ) ربمایپ شیامرف  هب  هکارچ  دوش  فرـصم  هتخپ و  اهاذـغ  رد  ناوارف  يودـک  دراد  هبلغ  مرگ  جازم  هچنانچ  نالاسنهک  رد 

. دنکیم دایز  ار  هظفاح 
: دنک هدافتسا  ریز  ياههخسن  زا  دندرگ ، رادروخرب  راشرس  ياهظفاح  زا  دنهاوخیم  هک  ییاملع 

زور دـننک و 15  ماع  تماجح  یگلاس  زا 60  لبق  ات  دوبن  سرتسد  رد  ولاز  رگا  دزادـنایب . شوگ  ره  تشپ  ددـع  دادـعت 10  هب  ار  اهولاز  . 1
زا هدافتـسا  تسین . شوگ  تشپ  يولاز  یبوخ  هب  یـشور  يریگنوخ  رد  یگلاـس  زا 60  دعب  دنهد . ماجنا  جالم ) يور   ) رـس تماجح  دـعب 

افش کیپ  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 807 

http://www.ghaemiyeh.com


عقاو دـیفم  رثؤم و  یلـصف  ره  رد  اهولاز  اـما  دوشیم . ماـجنا  دـش  هتفگ  یناـمرد  ولاز  شخب  رد  هک  روطناـمه  زییاـپ  راـهب و  لـصف  رد  ولاز 
زا لـبق  یتدـم  دـنراذگب  رـس  تشپ  ار  روـکنک  ـالاب  زاـیتما  اـب  دـنهاوخیم  هک  ییاـهيروکنک  تشپ  میاهدرک  هیـصوت  هراوـمه  دـنوشیم .

. دنهد رارق  هدافتسا  دروم  ار  کچوک  بسانتم  يولاز  ددع  رابره 10  دنزادنایب و  ولاز  ناشیاهشوگ  تشپ  تاناحتما 
. تسا زیاج  ددع  ات 72  زیوم  شیازفا  دراد  ار  مزال  ناوت  هدعم  رگا  دروخب . زیوم  ددع  اتشان 21  تلاح  رد  زور  ره  . 2

لسع اب  ار  طسق  ای  هنادهایس  دروخب . طسق  رادقم  نامه  هب  ای  هنادهایس )  ) زینوش يروخیاچ  قشاق  کی  نازیم  هب  هناحبص  اب  هارمه  زور  ره  . 3
. تسا رتهب  دروخب 

[17 :] دنک لیم  هناحبص  اب  ار  هظفاح  تیوقت  نوجعم  يروخیاچ  قشاق  کی  . 4

ص74 ج14 ؛  افش ؛  کیپ  هعومجم 
. یکاروخ ردنک  هایس ، هریز  سودوخوطسا ، یفوک ، د 

لیم يروخیاچ  قشاق  کی  هناحبص  اب  هارمه  رابره  دنیامن ، جوزمم  لسع  ناشنزو  ربارب  ات 3  اب 2  هدرک  ردوپ  دنریگب و  يواسم  مادکره  زا 
. دننک

75 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
: رگید هخسن 

. بیطلا لبنس  یکاروخ و  ردنک  یکطصم ، نارفعز ، دیفس ، لفلف  انس ، گرب  یفوک ، دعس 
قـشاق کی  هناحبـص  اـب  هارمه  راـبره  دـنیامن . جوزمم  بوخ  لـسع  ناـشنزو  ربارب  اـت 3  اـب 2  هدرک  ردوـپ  دـنریگب و  يواـسم  مادـکره  زا 

. دنک لیم  يروخیاچ 
کی هتفه  ره  دننک  ردوپ  هتفرگ  يواسم  ار  هایس  هریز  زینشگ و  مخت  هنادهایس ، دروم ، شاخشخ ، مخت  هوهق ، سانور ، دوخن ، رس : دامـض  . 5

. دنیوشب هاگنآ  دننک ، ربص  تعاس  ات 4  دندنبب و 2  جالم  يور  هدروآ و  رد  دامض  تروصب  یگناخ  غرممخت  هدرز  اب  راب  ود  یلا 
. دننک هدافتسا  وپماش  ای  نوباص  عون  ره  ياجب  شرتومیل  بآ  ای  هکرس  اب  نوتیز  نغور  انح و  دروم و  ردس ، نزبآ  زا  . 6

یبآ فرظ  رد  هدش  طولخم  هنوپ  عانعن و  شوجنزرم ، نشیوآ ، یمک  اب  هک  زینـشگ  مخت  يرادـقم  باوخ  زا  لبق  بش  ره  هیفنا : روخب و  . 7
ات 20 لقا 15  دح  ات  دننک  ربص  دنـشکب و  ینیب  رد  ار  هیفنا  ردوپ  يروخیاچ  قشاق  كون  هزادناب  هاگنآ  دنهد ، روخب  هقیقد  دنناشوجب و 10 

. دنناکچب ماداب  هشفنب  ای  هشفنب  نغور  هرطق  کی  ینیب  خاروس  ره  رد  قاشتسا ،)  ) ینیب ندرک  زیمت  زا  سپ  هاگنآ  دهد . تسد  هسطع 
دیاب زین  يروخرپ  زا  دـنکیم . فیعـض  ار  هظفاح  داـیز  بآ  دـننک . تیاـعر  ار  ندروخ  بآ  ندروخ و  اذـغ  بادآ  هیذـغت و  تاروتـسد  . 8

. دهدیم شهاک  ار  يرکف  ياهتیلباق  شوه و  هظفاح و  رپ ، مکش  دنیامن . زیهرپ 
. دننکن شومارف  ار  اذغ  زا  دعب  لبق و  کمن  ندیشچ  . 9

بارطضا دنروخب ،) ودرگ  اب  دیاب  ار  رینپ   ) رینپ دایز  فرصم  اهربق ، حاولا  ندناوخ  دننک : يرود  هظفاح  فعض  یشومارف و  تاّدلوم  زا  . 10
مین  هروشلد ، و 

76 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
رّرکم و ياهتینابصع  هروشلد و  صرح و  یباوخرپ ، یباوخیب و  ندروخ و  زینشگ  ناوارف  نتفر ، هار  نز  ود  نایم  شوم ، هلـضف  هدروخ و 

نودب جنرب  زور  ره  فرصم  ظیلغ و  نوخ  هدنزاس  ياهاذغ  یندرک و  خرس  ياهاذغ  زا  يرارکت  هدافتـسا  یموینیمولآ ، فورظ  زا  هدافتـسا 
. تسا یشومارف  تاّدلوم  زا  یخرب  سوبس  نودب  نان  سوبس و 

رامشب هظفاح  يورین  زراب  ياههدننکتیوقت  زا  تقو ، لوا  رد  زامن  ندناوخ  نیعم و  تعاس  کی  رد  زور  ره  نآ  يانعم  اب  نآرق  تئارق  . 11
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. دیآیم
77 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

شوگ تیوقت  شخب 

هراشا

لخاد هب  ناروناج  بآ و  ذوفن  درک . ظـفح  یناـهگان  ياـمرگ  امرـس و  زا  ار  شوگ  دـیاب  هدـش ، قلخ  ییاونـش  يارب  هک  تسیوضع  شوگ 
ردام ندوب  فیعـض  یلو  تسین ، نامرد  لباق  یهایگ  ياهوراد  اب  دـشاب  يداز  ردام  شوگ  يرامیب  رگا  دوش . راـبنایز  تسا  نکمم  شوگ 

. دباییم شهاک  یتنس  بط  ياهشور  اهوراد و  اب  ییاونش  يداز 
: دوشیم میسقت  عون  ود  هب  تسا  هدمآ  دوجوب  ّدلوت  زا  سپ  رگا  شوگ  ياهيرامیب 

. دشاب هدمآ  دوجوب  رگید  ياهمادنا  تکراشم  زا  هکنآ  لوا  - 
. دشاب هتفرگ  لکش  شوگ  دوخ  رد  يرامیب  هکنآ  مود  - 

دننکیم حشرت  یمس  ياهدام  تظافح  يارب  شوگ  یلخاد  ددغ  درک . كاپ  دودز و  تنوفع  كرچ و  زا  بترم  ار  شوگ  هرفح  تسا  مزال 
ییاهدادسنا هدش و  بیکرت  كاخ  ترگ و  اب  تاحـشرت  نیا  دـشاب . هدرک  يریگولج  شوگ  رد  تادوجوم  ریاس  هشپ و  ماوه و  دورو  زا  ات 

. ددرگ هدودز  شوـگ  یلخاد  ياـهشخب  زا  دــئاز  داوـم  تـسا  مزــال  یهاــگ  زا  ره  شوـگ  تشادــهب  ظــفح  يارب  دروآیم . دوـجوب  ار 
رب هوالع  تسا . نیرتهب  هدوب  حرطم  یتنـس  بط  رد  هک  ییاهوراد  ساسارب  یعیبط  تابیکرت  هکلب  دنـشاب ، ییایمیـش  دیابن  اههدنهدوشتـسش 

. دوشیم تیوقت  زین  ییاونش  يورین  نآ 
78 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

: مینکیم يدنبعمج  ریز  حرش  هب  ار  شوگ  ياهيراجنهان  جالع  شوگ و  ياهيرامیب  زا  يریگشیپ  دروم  رد  مهم  بلاطم 

شراوگ هاگتسد  جازم  يزاسکاپ 

نایاپ هب  زور  یط 15  بلغا  یفاضا  طالخا  لیدعت  يزاسکاپ و  شراوگ ، هاگتـسد  هب  طوبرم  ياهجضنم  لهـسم و  ییاذغ و  میژر  ماجنا  اب 
ریثأت هکنآ  لاح  دسریم . تیاهن  هب  یناریا  یمالـسا - بط  ینامرد  نوخ  ياهشور  ریثأت  هک  دنکیم  ادیپ  تسد  یتلاح  هب  نوخ  دـسریم .

. دوب دهاوخ  دودحم  رایسب  جازم  يزاسکاپ  زا  لبق  ینامرد  نوخ 
لاهسا یجازم و  يزاسکاپ  اب  هک  هدش  رایسب  دوش . يزاسکاپ  دبک  شراوگ و  هاگتـسد  جازم  ظاحل  زا  هدش  رامیب  شـشوگ  هک  یـسک  دیاب 

. تسا هتفر  نیب  زا  یلکب  شوگ  یتحاران  رامیب ، نداد 

ینامرد نوخ 

تسا و جالم ) يور   ) رـس تماجح  دـعب  ماع و  تماجح  دوش ؛ رایتخا  تماجح  شور  رگا  دوشیم . ماجنا  شوگ  تشپ  زا  هک  ولاز  هلیـسوب 
. دوشیم زیوجت  وریغ  تروص و  نابز ، ریز  دیئوریت ، ياهتماجح  کشزپ  صیخشت  زاین و  تروص  رد 

شوگ ياهیندناکچ 

. تسا بوخ  رایسب  دوش  هدناکچ  شوگ  رد  خلت  ماداب  نغور  راب  کی  هتفه  ره  رگا 
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وراد نیرتهداس  ییاونش ! يورین  رب  تسا  یتیوقت  مه  دهدیم و  یتساک  ار  اهكرچ  مه  دوش  هدناکچ  شوگ  رد  زین  لظنح  نغور  هتفه  ره 
ینس ره  رد  دیادزیم و  ار  شوگ  كرچ  ياهضراع  نیرتکچوک  نودب  زایپ  بآ  دشابیم . زایپ  بآ  نامرد  يزاسکاپ و  يریگـشیپ و  يارب 

. درک هدافتسا  نآ  زا  جالع  ای  يزاسکاپ  يارب  ناوتیم  یلاسنهک  ات  يدازون  زا 
79 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

دوش هدـناکچ  بسانم  تظلغ  اب  راهب  هشیمه  لگ  نغور  ای  لظنح  نغور  هرطق  ود  یکی  شوگ  ره  رد  زور  تدم 15  هب  راب  کی  هام  ره 6 
. دیآ لمع  هب  يریگشیپ  ییاونش  ینیگنس  یشوگ و  ریپ  زا  دوش و  هیذغت  شوگ  یلخاد  تفاب  دیآ و  نوریب  شوگ  مومس  ات 

یتحاران دوش . هدناکچ  شوگ  رد  هتشادرب و  هلصافالب  دشاب  لاچخی  رد  وراد  الثم  دشاب  درس  دیابن  دوشیم  هدناکچ  شوگ  رد  هک  ياهرطق 
صخـشم شایمرگ  يدرـس و  هجرد  تسه  هک  مادکره  یمرگ و  ای  تسا  يدرـس  زا  نآ  جازم  هک  دوش  صخـشم  دیاب  دشاب  هچره  شوگ 

. ددرگ هجوت  نآ  هب  دیاب  هک  تسیاهصخاش  ود  مه  شوگ  يرت  یکشخ و  دوش .
یلکشم ناگدنیوج  يارب  ات  دنشابیم  سرتسد  رد  هک  تسا  ییاهوراد  میدرک ، هیـصوت  ام  هک  تسد  نآ  زا  شوگ  رد  یندناکچ  ياهوراد 

: مینکیم هراشا  نآ  عون  دنچ  هب  لاثم  ناونعهب  دیاین . دوجوب 
شوگ رد  دوش  ظیلغ  ات  دنزپب  میالم  هلعش  يور  خرـس  لگ  نغور  ردنک و  هکرـس و  اب  هدرک  ادج  ار  شبآ  دنراشفب و  شتـسوپ  اب  ار  رانا  - 

. دنناکچب
. دنناکچب شوگ  رد  دناهدرک  زب  هرهز  اب  هارمه  هک  شوجنزرم  نغور  راهب ، هشیمه  لگ  نغور  برت ، نغور  - 

شوگ ياهتنوفع  هلمج  زا  شوگ  ياهيرامیب  جالع  رد  مه  ییاونش و  فعض  زا  يریگـشیپ  نونف  رد  مه  شوگ  رد  زایپ  بآ  ندناکچ  - 
. دنشابیم دیفم 

داوم اهتنوفع و  همه  دنناکچب . حبـص  ار  راهب  هشیمه  ای  لظنح  نغور  دـعب  دـننک و  ربص  حبـص  ات  بش ، ره  زایپ  بآ  ندـناکچ  زا  سپ  - 
. دش دهاوخ  جراخ  شوگ  زا  يدایز 
80 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

رب هک  یمرگ  يدرس و  هب  هجوت  اب  وریغ  وهوه و  گنز و  توس و  ياهادص  نینط و  شوگ ، زوزو  تنوفع ، درد ، شوگ ، یگتفرگ  عون  ره 
ولاز اـب  رگا  تسا . یندـش  عفر  درک  مهاوـخ  ضرع  يدـعب  روطـس  رد  هک  یخرب  دـش و  هتفگ  هک  ییاهیندـناکچ  اـب  تسا  مکاـح  شوـگ 
لماک نامرد  هدرک ، هفالک  اهلاس  یتح  ار  رامیب  شوگ  زوزو  هک  دراوم  زا  يرایسب  رد  دشاب  هارمه  شراوگ  هاگتـسد  يزاسکاپ  ینامرد و 

[. تسا 18 هتفریذپ  تروص 
هک ياهدرتسگ  ياهشهوژپ  رد  منک  ضرع  دـیاب  بصعت  نودـب  دوش . امـش  مشچ  ای  شوگ  دراو  ییایمیـش  ياهوراد  دـیهدن  هزاجا  زگره 

. دنشابیمن اراد  مه  ار  نکمم  ضراوع  نیرتمک  هدوب  حرطم  یمالـسا  یناریا - بط  رد  هک  شوگ  هژیو  ياهیندناکچ  مدش  هجوتم  متـشاد 
. دوب دهاوخ  دیفم  ییاونش  تردق  يارب  دناکچب  ششوگ  رد  ار  قوف  ياههرطق  یلکشم  چیه  نودب  صخش  رگا  یتح 

هب طوبرم  ییایمیـش  ياـهوراد  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  دنتـسه . ددـعتم  ياـهصقن  بیع و  ياراد  مادـکره  ییایمیـش  ياههدنهدوشتـسش 
[. 19] دراد ینوگانوگ  ضراوع  هک  دوشیم  رازاب  دراو  يدیدج  يوراد  دننکیم و  رییغت  راب  کی  لاس  دنچره  بترم  شوگ ،

زیوجت مدرم  يارب  بط  ملع  ياملع  يوس  زا  يو  نامز  رد  هک  دنتـسه  ییاهوراد  دنراد  رارق  هر )  ) خیـش نوناق  رد  هک  یندـناکچ  ياهوراد 
یفنم  ضراوع  اهوراد  نیا  تسا . هدشیم 

81 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
ای خلت ، ماداب  نغور  اب  ای  بارش ، نوتیز و  نغور  اب  دنفسوگ  هرهز  لسع ، هکرس و  اب  كروب 20 ] دینک : هجوت  دنرادن . هتشادن و  مدرم  يارب 

هخسن دنچ  هب  دنشابیم . ررض  نودب  یندناکچ  ياهوراد  زا  یگمه  نآ  لاثما  نز و  ناتـسپ  ریـش  اب  ای  لسع  اب  زایپ  بآ  و  هرت )  ) اندنگ بآ 
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: دییامن هجوت  شوگ  تیوقت  يارب 

هخسن

هدناکچ شوگ  رد  هرطق  تروصب  جوزمم و  الماک  لظنح  نغور  زب و  هرهز  اب  ءزج ،  1 مادکره 5 / قبرخ  زمرق و  هروب  ءزج ، رتسدیبدنج 3 
رابره هدومن و  هتشغآ  طولخم  اب  ار  نکكاپشوگ  دومن . هدافتسا  تسا  دوجوم  اههناخوراد  رد  هک  ییاهنکكاپشوگ  زا  ناوتیم  دوش .

. دیراذگب شوگ  رد  رتشیب  ای  رتمک  حبص  ات  بش 

رگید هخسن 

. دوشیم هدناکچ  هدش و  لح  بارش  رد  هک  ءزج  کیره 4  زا  كروب  هایس و  قبرخ  ءزج ، کی  مادکره  رتسدیبدنج  نارفعز ، شدنک ،

رگید هخسن 

. واگ هرهز  اب  نویبرف  لظنح ، هیپ  رتسدیبدنج ، اولا ،
. دشابیم سرتسد  رد  لاحنیعرد  عونتم و  ددعتم و  رایسب  هنیمز  نیا  رد  اههخسن 

جازم رگا  مرگ و  ياهیندـناکچ  تسا  درـس  شوگ  جازم  رگا  دوـش . هتفرگ  رظن  رد  اـهجازم  تسا  مزـال  اههخـسن  عاوـنا  زا  هدافتـسا  يارب 
جالع  يریگشیپ و  ثحبم  رد  سکعرب . رت و  ياهیندناکچ  تسا  کشخ  شوگ  جازم  رگا  درس و  ياهیندناکچ  دشاب  مرگ  شوگ 

82 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
اهنآ هیهت  رد  یلکـشم  نارامیب  يارب  ات  میدرک  هدنـسب  یـسرتسد  لباق  هداس و  ياهوراد  هب  ام  دنـشابیم . هدافتـسا  لباق  روکذـم  تازیوجت 

. دیاین شیپ 
هلاطا زا  يرود  لیلد  هب  راچان  اما  دراد ، قفوم  دـنلب و  یهاگیاج  نامروشک  یبط  یکـشزپ و  مولع  رد  مادـکره  شوگ  ياـهيرامیب  ناـمرد 

تاـیبرجت زا  عیـسو  ییاـیرد  میدـق  بـط  رد  شوـگ  دروـم  رد  ییوراد  موـلع  مـینکیم . رظن  فرــص  لاـقم  نـیا  رد  اـهنآ  حرط  زا  مـالک 
هب جالع  ياهشور  اهوراد و  هک  دنشاب  هتشاد  هجوت  نادنمـشناد  املع و  دشاب  نامرد  هب  زاین  هاگره  تسا . یناریا  نادنمـشناد  گنـسنارگ 

. دنیامن عوجر  نادب  دنناوتیم  تسا و  دوجوم  هجو  نیرتهب 

هلیتف

هدرپ زا  لبق  اـت  ینوریب  شوگ  رد  هدـش و  هتـشغآ  وراد  هب  هکنآ  لاـثما  مشیربا و  اـی  خـن  اـی  مشپ  سنج  زا  تسا  ياهچراـپ  هکت  زا  تراـبع 
: مینکیم هراشا  هدومزآ  هخسن  کی  هب  اجنیا  رد  دریگیم . رارق  خامص 

لسع اب  تورزنا  هلیتف 

نکكاپشوگ کی  زور ، ات 15  تدم 7  هب  راهب  هشیمه  ای  لظنح  نغور  زایپ و  بآ  هلمج  زا  یعضوم  یلک و  ياهيزاسکاپ  ماجنا  زا  سپ 
نکكاپ شوگ  هب  لسع  هلیـسوب  هب  ردوپ  زا  يریداـقم  دـننک  ورف  تورزنا  ردوپ  رد  ار  نآ  هاـگنآ  دـنرب . ورف  لـسع  رد  ادـتبا  هتـشادرب و  ار 
يروآنف نیا  يارجا  اب  دش . دهاوخ  رارکت  مزال  نامز  ات  بش  ره  دنامیم . شوگ  رد  حبص  ات  بش  الومعم  دنراذگب  شوگ  رد  دبـسچیم .
یـضراوع ره  زا  رود  دـیفم و  رایـسب  نسم  ياملع  يارب  يروآنف  نیا  دوشیم . كاپ  شوگ  تابوسر  اهیگدولآ و  فثاـکتم و  ياـهمرج 

هدش فرطرب  شوگ  ینیگنس  درادن . یتوافت  ناریپ  ناناوج و  يارب  رظن  نیا  زا  سپ  دروآیم  لمع  هب  يریگولج  یـشوگریپ  زا  دوب . دهاوخ 
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. تفر دهاوخ  نایم  زا  راگدرورپ  فطل  هب  شوگ ) زوزو   ) شوگ يادص  رس و  نینط و  يرامیب  و 
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ینیب تیوقت  شخب 

هراشا

مهم وـضع  یلمع  ياـهراک  رد  تسا . هتفرگ  رارق  هجوـت  دروـم  تیمها  ظاـحل  زا  مشچ  زغم و  زا  سپ  اـملع  يارب  مهم  وـضع  نیموـس  ینیب 
. تسا زاین  دروم  یشیامزآ  یشهوژپ و  ياهراک  رد  هک  تسا  ییایوب  وضع  ینعی  ینیب  رگید 

نژیـسکا ندـیمد  اب  هک  ییاوه  دـناسریم . نادـب  ار  مزال  ياوه  هدرک  کـنخ  ار  بلق  امیقتـسم  هک  ندیـشک  سفن  يارب  تسا  يوضع  ینیب 
. دیامنیم نیمأت  ار  زغم  یعیبط  یتشرـس و  يامرگ  هک  تسا  ییاوه  هدنناسر  ینیب  وضع  زغم  يارب  دـیامنیم . نیمأت  ار  ندـب  زاس  تخوس و 
هب کـیراب  هار  ود  ینیب  دـسریم . زغم  هب  ینیب  قیرط  زا  تسا  نتفرگ  ورین  تیوـقت و  يارب  زغم  زاـین  دروـم  هک  میمـش 21 ] ای  شوخ  ياهوب 

. دراد طابترا  شوگ  مشچ و  ولگ و  اب  هلیسونیدب  دراد و  کشا  هاگشزیر 
لاحرس و ینیب  رگا  سپ  تسا . طبترم  هنیس  باجح و  اهشش و  بلق و  زغم و  ضراوع  اب  تقیقح  رد  ینیب  ياهیتحاران  زا  يریگشیپ  نونف 

. تساهيرامیب زا  هدننکيریگشیپ  دیفم و  اهنآ  هب  طوبرم  ياضعا  هسیئر و  مهم  ياضعا  يارب  دشاب  ملاس 
: دوشیم میسقت  ریز  دروم  دنچ  هب  ینیب  دروم  رد  یمالسا  یناریا - بط  يریگشیپ  نونف 

تاروخب  . 1
( میمش  ) اهیندرک وب  . 2
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( هیفنا  ) اهیندیشک ینیب  رد  . 3

[22] دنوشیم هدیشک  ینیب  رد  اوه  هار  زا  هک  كانمن  ياهیندرکوب  . 4
دوشیم هدیمد  ینیب  هب  یلاخ  وت  ياهلول  هلیسوب  هک  هدش  ترگ  کشخ  ياهوراد  زا  دنترابع  هک  ینیب ؛ رد  اهیندرک  فپ  . 5

ظفح ینیب  ياههدننکفیعضت  زا  ار  نآ  میهد و  رارق  یـسررب  دروم  بترم  ار  ینیب  تسا  مزال  اهيرامیب  زا  يریگـشیپ  نونف  رد  یلک  روطب 
زا يریگشیپ  نونف  زا  هدافتسا  اب  ار  دوخ  شراوگ  هاگتسد  بترم  هک  یناسک  تسا . شراوگ  هاگتسد  جازم  ینیب  هدننکفیعضت  نیلوا  مینک .

. دنرادیم هاگن  ملاس  كاپ و  ار  دوخ  نت  رسارس  تقیقح  رد  دنرادیم  هگن  لداعت  تلاح  رد  یجازم  ظاحل  زا  ملاس و  اهيرامیب 
دننام ینیب  اب  طبترم  ياهمادنا  جازم  هک  یماگنه  دوشیم . هتفرگ  رظن  رد  ینیب  اب  طبترم  کیدزن و  ياضعا  جازم  شراوگ  هاگتـسد  زا  سپ 

رگا دـیآیمن . دوـجوب  یلکـشم  ینیب  يارب  دنـشاب  لادـتعا  لاـح  رد  وـلگ  قـلح و  ینیب ، فارطا  ياهسونیـس  مشچ و  شوـگ و  همجمج و 
. دنزادنا رطخ  هب  ار  ینیب  تمالس  دراذگب و  رثا  ینیب  رب  نانآ  هب  طوبرم  ياهيرامیب  تسا  نکمم  دنوش  رامیب  ینیب  رواجم  ياهمادنا 

نآ زا  یکی  دنراذگیم . رثا  مه  رب  دیئوریت  ناهد و  شوگ و  قلح و  ینیب و  فرط  ود  ياهسونیس  مشچ و  ینیب و  ياهيرامیب  زا  يرایـسب 
یبرغ بط  تالکـشم  زا  مه  يراـمیب  نیا  دوشیم ؛ شزیربآ  ماـکز و  مشچ و  شزوس  بجوم  هک  تسا  یلـصف  ياهتیـساسح  اـهيرامیب 

ره هدش و  مکحم  یناشیپ  ینیب و  يالاب  ياهگریوم  طاخم و  جرف  للخ و  رد  هک  تسارفـص  طلخ  دـیدش  بوسر  داسف و  نآ  تلع  تسا .
رب ار  مومس  زا  یتاحشرت  هدمآ و  ناجیه  هب  ازتیساسح  لماوع  طسوت  يوارفص  هدام  کیرحت  اب  یهاگ  زا 
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زا یلامجا  اجنیا  رد  ام  تسا . جالع 100 % ام  بط  رد  ددرگیم . رگید  ياهرازآ  ماکز و  هفرـس و  بجوم  دنکارپیم و  قلح  ینیب و  طاخم 
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: میهدیم رارق  هجوت  دروم  ار  ییایوب  يورین  فعض  اهيرامیب و  زا  يریگشیپ  نونف  اهشور و 
. تیزونیس متسیس  * 

: ریز بیکرت  اب  روخب  يوراد  زا  تسا  ترابع 
سرتسد رد  هک  مادکره  مرگ . دودح 25  مادـک  ره  زا  سوتپیلاکوا  عانعن و  هنوپ ، یتوکاک ، شوجنزرم ، نشیوآ و  مرگ ، زینشگ 350  مخت 

. دنوشیم طولخم  زینشگ  مخت  اب  دنشاب 
هیاپ يوراد  ام  رظن  زا  دـننکیم . باختنا  روخب  يارب  ار  هاک  ییاهنت  هب  یخرب  دـننکیم و  هارمه  روخب  ياهوراد  اـب  ار  هاـک  يرادـقم  یخرب 

. دهدیم لیکشت  زینشگ  مخت  ار  نآ  مجح  نیرتشیب  تسالاب و  بیکرت  نامه  روخب  يارب 
هب ار  زغم  تاحشرت  تابوسر و  يدرس و  هدرک و  ینوفع  دض  ار  نآ  ظفاحم  هدنناشوپ و  هدرپ  زغم و  هک  دنتسه  یصاوخ  ياراد  روخب  داوم 

. دنیامنیم تیاده  نییاپ 
ینیب و نیب  ام  ياهرادـگ  ینیب و  ياههار  دـنوشیم . هدودز  دـناهدش  ياهلزن  ياهيرامیب  ماـکز و  ثعاـب  هک  ییاـهبورکیم  اـهسوریو و 

. دنوشیم ینوفع  دض  مه  مشچ  شوگ و  قلح و  هرجنح و 
هلمج زا  جالعلا  بعص  ياهيرامیب  رد  اذل  دوشیم ؛ نانآ  ظفاحم  ياههدرپ  اههیر و  زغم و  هب  یناطرس  ياهلولـس  زاتـساتم  عنام  روخب  نیا 

كاپ و روخب  رارف  ياهسناسا  زا  زین  یگدنز  لحم  ياوه  دراد . يرورض  دربراک  ندب  ییالاب  ياهتمسق  ياهناطرـس  زغم و  ياهناطرس 
يوراد باکترا  زا  لبق  تسا  رتهب  اذل  دـیامنیم  زغم  زا  طالخا  جورخ  يارب  دعتـسم  ار  ینیب  طاخم  روکذـم  روخب  دـنوشیم . ینوفع  دـض 

. ددرگ رتلماک  همجمج  دئاز  داوم  ندرک  جراخ  رد  اههسطع  تیفیک  ات  دوش  هدافتسا  روخب  زا  روآهسطع 
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: هیفنا

هدیـشک ینیب  رد  هیفنا  ردوپ  يروخیاچ  قشاق  كون  هزادـنا  هب  سپـس  دـنوشیم . ردوپ  طولخم و  مهاب  هشفنب  لگ  زینـشگ و  مخت  شدـنک ،
روخب هقیقد  زا 10  سپ  هک  ندرک  هسطع  راب  ات 20  زا 15  رتشیب  اب  الومعم  دـنکیم ، زورب  یپ  رد  یپ  ياههسطع  یتاظحل  زا  سپ  دوشیم .

. دنباییم جورخ  يوسب  هار  همجمج  زا  زغم  طالخا  دریذپ ، تروص  نداد 
رتشیب یپایپ  ندرک  هسطع  هیفنا و  يوراد  زا  هدافتسا  ناشیگتسخ  عفر  يارب  هار  نیرتهب  دناهدش  هنازور  راک  زا  یگتـسخ  راچد  هک  یناسک 

. تسا روآهسطع  يوراد  زا  هدافتسا  ماگنه  راب  زا 15 
ضراع يو  رب  یتالاح  هک  درک  ساسحا  هناخ  رد  یـصخش  رگا  دهدیم . تاجن  هتفرگ  رارق  يزغم  هتکـس  ضرعم  رد  هک  ار  یـسک  اههیفنا 

شرپ اههقیقـش و  رد  زگزگ  دننام : یتالاح  الاب  نینـس  رد  دریگب . ار  نآ  يولج  ندرک  هسطع  اب  اروف  دـیاب  تسا  هیبش  هتکـس  هب  هک  دوشیم 
هلیـسوب هیفنا  دـشاب . هتکـس  زورب  زا  یتمالع  دـناوتیم  تروص  ياضعا  اهبل و  ندـش  سحیب  ندـش و  نزوس  نزوس  تروص و  ياـضعا 

. دوشیم هتکس  نتفر  نیب  زا  بجوم  زغم  رد  نوخ  نایرج  هب  ندیشخب  تدش  اب  دنکیم  داجیا  هک  يررکم  ياههسطع 
یگدنبـسچ رثا  رد  هک  یعون  دوشیم و  هراـپ  يزغم  گریوم  نوـخ  راـشف  رثا  رد  هک  یعوـن  تسا ؛ عوـن  ود  یناریا  بط  هاگدـید  زا  هتکس 

. دوشیم زغم  زا  یـشخب  هب  نوخ  نایرج  عطق  بجوم  هتخل  لیکـشت  هدش و  داجیا  نادنبهار  دادسنا و  یگتفرگ  تظلغ و  نوخ و  ياهلولس 
زا ار  هتکـس  لماع  هتخل  ات  تسا  مزال  روآهسطع  يوراد  تقو  توف  نودب  دشاب ، هتـشادن  دوجو  نوخ  راشف  رگا  يزغم  هتکـس  زورب  زا  سپ 

. دیامن یشالتم  هدرک و  زاب  مه 
هلیسوب  تسا  مزال  ادتبا  تسا . هدش  هتکس  راچد  نوخ  راشف  رثا  رد  هدننکهتکس  هچنانچ 
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. دوش هدیمد  يو  ینیب  رد  روآهسطع  يوراد  سپس  دیآ  لمع  هب  يریگنوخ  يو  شوگ  تشپ  زا  ولاز 
هب تماـجح  غیت  اـب  يریگنوخ  موس  تشگنا  اـت  کـچوک  تشگنا  نیب  پچ  تسد  تشپ  گر  زا  تسا  مزـال  دـشابن  سرتـسد  رد  ولاز  رگا 

. تسا بجاو  هلـصافالب  زین  یبلق  ياههتکـس  رد  دروم  نیا  دوش . هتفرگ  نوخ  تسا  ناکتـسا  کی  لقا  دح  هک  مزال  رادـقم  هب  دـیآ و  لمع 
تروـص جـالم  يور  هک  دوـشیم  هیـصوت  رـس  تماـجح  نآ  زا  سپ  تسا . تسرد  دوـشیم  ماـجنا  فـتک  ود  نیب  رد  هـک  ماـع  تماـجح 

هتکـس ماگنه  رد  درادـن و  نوخ  راشف  هدننکهتکـس )  ) توکـسم رگا  دـشابن . راـک  رد  نوخ  راـشف  هک  تسا  یتروص  رد  اـهنیا  دریذـپیم .
. دوش ماجنا  یناریا  بط  کشزپ  صیخشت  اب  يریگنوخ  هاگنآ  دنک . هدافتـسا  روآهسطع  يوراد  زا  دیاب  هلـصافالب  دشاب  هتفرن  الاب  شراشف 

ینامرد ولاز  نیاربانب  هتفای  هار  زغم  حطـس  هب  نوخ  هدـش و  هراپ  گریوم  هکنآ  لیلد  هب  نوخ  راشف  رثا  رد  هتکـس  ماـگنه  دـنیوگیم  یخرب 
. تسا هدیسر  تابثا  هب  نآ  ندوب  هابتشا  هبرجت  رد  دوشیم ؛ زغم  حطس  هب  نوخ  شزیر  دیدشت  بجوم 

: ماداب هشفنب  ای  هشفنب  نغور 

شمارآ هب  زاین  دایز  هسطع  رثا  رد  ینیب  طاخم  تسا . زاین  نوتیز  ای  دـجنک  نغور  ای  ماداب  هشفنب  ای  هشفنب  نغور  یپاـیپ  ياـههسطع  زا  سپ 
ماداب نغور  دوریم و  راکب  هشفنب  اب  بیکرت  يارب  نیریش  ماداب  نغور  تسا . هشفنب  نغور  نیمه  شمارآ  نیا  هدننکنیمأت  هک  دنکیم  ادیپ 

. درادن يدربراک  دروم  نیا  رد  خلت 
. میاهتشاذگ تیزونیس  متسیس  ار  ماداب  هشفنب  نغور  هیفنا و  روخب و  ياهوراد  مان 

یماـمت زا  هدننکيریگـشیپ  نیرتـهب  دـنکیم . كاـپ  مه  ار  هـمجمج  طـالخا  تـسا و  ینیب  ياـهتنوفع  هدـنرب  نـیب  زا  تیزونیـس  متـسیس 
. تسا تیزونیس  متسیس  ندرب  راکب  ياهلزن  ياهيرامیب  يزغم و  ياهيرامیب 
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مشچ تیوقت  شخب 

هراشا

: تسا هدش  لیکشت  تبوطر  هس  هقبط و  زا 7  هک  تسا  بکرم  يوضع  ناسنا  مشچ  تسا . ملع  لها  يارب  مهم  یگژیو  کـی  مشچ  تیوقت 
هیدـیلج و تبوـطر  هیـضیب ، تبوـطر  هیبلـص ، هقبط  هیمیـشم ، هقبط  هیکبـش ، هقبط  هیتوـبکنع ، هقبط  هیبـنع ، هقبط  هینرق ، هقبط  همحتلم ، هـقبط 

. هیجاجز تبوطر 
همه نیا  اـب  دـیاش  تسا . هدوب  رثؤـم  هناـمیکح و  رایـسب  زین  اـهنامرد  تسا . یکـشزپ  نف  ياـملع  تقد  زا  ناـشن  یتنـس  بط  يدنبمیـسقت 

یمیدق و نوتم  هب  ارچ  همه  نیا  اب  هک  دننک  لاؤس  روطـس  نیا  ناگدنناوخ  زا  یخرب  یکـشزپ  مشچ  مشچ و  دروم  رد  یملع  ياهتفرـشیپ 
لاکـشا و نامه  هک  تسا  نیا  نارگـشهوژپ  املع و  هب  ام  خساپ  دینکیم ؟ هیکت  نامرد  نونف  يریگـشیپ و  نونف  رد  ناگتـشذگ  ياههخـسن 
ار اههیاپ  لوصا و  یبرغ  بط  مینیبیم . زین  یکـشزپ  مشچ  ملع  دروم  رد  مینیبیم  اهنامرد  ریاـس  دروم  رد  دـیدج  بط  رد  اـم  هک  ییاـطخ 

. تسا هدیبسچ  ار  رهاظ  هداهناو و 
رد رابتراسخ  ضراوع  همه  نآ  اب  ضحم  یگدز  ملع  هک  تسا  هنوگچ  دشابیم  ندـب  ياضعا  نیرتساسح  نیرتفیرظ و  زا  یکی  مشچ 

ظاـحل زا  یـصخش  هک  تفریذـپ  ناوتیم  هنوگچ  دوشیم ؟ هدز  راـنک  بط  ياـملع  هلاـسنارازه  تاـیبرجت  دوشیم و  ماـجنا  مشچ  دروـم 
يوراد یتقو  دنادرگزاب ، ار  مشچ  یتمالس  ناوتیم  ضراوعرپ  ياهوراد  یملع و  ياهشور  اب  هاگنآ  تسا  دیدش  تالکشم  راچد  یجازم 

رب رد  يزیچ  بیرخت  زج  مشچ  يارب  ملع  نیا  هک  دوشیم  موـلعم  دریگیم  ار  یعیبـط  دـیفم  رایـسب  ياـهوراد  ياـج  نیلوزاـتفن  يوشتـسش 
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! درادن
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رمع رب  مه  دـنکیم و  تیوقت  مه  دـیوشیم و  مه  هک  دراد  دوجو  مشچ  يزاـسکاپ  ملع  رد  هدـنیوش  یعیبـط  هخـسن  اـههد  یتنـس  بط  رد 
کی اب  میزادرپب !؟ ساسح  مهم و  وضع  نیا  نامرد  هب  ییایمیـش  ياهوراد  اب  مینکن و  هدافتـسا  اهنآ  زا  ارچ  دـیازفایم ؛ ییاـنیب  ياـهلولس 

: میزادرپیم ثحب  نیا  یلامجا  همادا  هب  ندز  کنیع  دروم  رد  هداس  لاثم 
. ددرگیم زیوجت  کنیع  وا  يارب  هنیاعم  زا  سپ  دنکیم  هعجارم  کشزپ  مشچ  هب  ییانیب  فعـض  لیلد  هب  یناوجون  ای  كدوک  هک  یماگنه 

فرطرب شمـشچ  فعـض  کنیع  نتـشاذگ  اب  یـصخش  رگا  تسا . مشچ  فعـض  يرامیب و  تیبثت  نتفریذـپ و  لوا  هلحرم  رد  ندز  کنیع 
!؟ دورب نامرد  لابند  دوشب و  دوخ  مشچ  فعض  تلع  يایوج  هک  دراد  یلیلد  هچ  رگید  دوشیم 

نیا تسا  نکمم  دریگیم . رارق  یـسررب  دروم  تسا  هدش  مشچ  هیکزت  تیوقت و  عنام  هک  هدمآ  دوجوب  جازم  ءوس  ادـتبا  هیاپ ، بط  رظنم  زا 
فیلکت دنـشاب ؟ شیادـیپ  فرـش  رد  رگید  ياضعا  يارب  مه  يرگید  ياهيرامیب  هداد و  رارق  ریثأت  تحت  مه  ار  رگید  ياـضعا  جازم  ءوس 

؟ دوشیم هچ  اهنآ 
مشچ و دوخ  هب  دـنکیم  هاـگن  یملع  بط  اـما  تسا ؛ هدـش  يراـمیب  بجوم  هک  یلـصا  تلع  اـی  لـلعلا  تلع  هب  دـنکیم  هجوـت  هیاـپ  بط 
مدیق و بط  رد  تسا . هدـمآ  دوجوب  وریغ  مشچ و  راشف  نتفر  الاب  یلخاد ، يزیرنوخ  لیبق  زا  یلاکـشا  هیکبـش  رد  ضرف  رب  هک  دـباییمرد 

: دنادب دهاوخیم  تلع  لابند  هب  یمالسا  یناریا - هیاپ  بط 
هدرک و دوعص  طالخا  راخب  هدعم  زا  دیاش  تسا . هدناسر  بیـسآ  مشچ  هب  زغم  تالوزن  دیاش  دشاب ، زغم  باجح  همجمج و  رد  تلع  دیاش 

هدوب نادنب  هار  داجیا  راک  رد  همجمج  ای  مشچ و  هرک  فارطا  رد  يدادـسنا  لماع  دـیاش  تسا ، رـصقم  دـبک  دـیاش  هدـش ، يرامیب  بجوم 
! تسا
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ياهرازبا طسوت  هک  يرهاظ  تلع  هب  اهنت  درادـن . هجوت  یلماـع  چـیه  هب  هک  دـنکیم  هئارا  یملع  دـیدج  بط  ار  رکفت  نیرتهناشیدـناهداس 

. دیامنیم زاغآ  دیدج  یملع  لئاسو  اب  ار  نامرد  هدرک و  هیکت  دوشیم  هتخانش  دیدج  هتفرشیپ 
بط يریگـشیپ  نونف  دـننک . هاگآ  تسرد  ياههار  زا  ار  مدرم  هک  تسا  هتـسیاش  ام  هعماج  هتخیهرف  ياملع  لبق  یلامجا  بلاطم  هب  هجوت  اب 
ینعی دـنک . ظفح  نامرد  يوسب  نتفر  زا  ار  مدرم  دـیاش 90 % هک  تسا  یملع  ياههبرجت  نانچنآ  ياراد  ام  یمالـسا  یناریا - هیاپ  یموب و 
تلع نامرد  هب  تلع  ییاسانش  زا  سپ  زین  نامرد  هطیح  رد  دروآیم . لمع  هب  يریگولج  يرامیب  عوقو  زا  دوش  داجیا  یلکشم  هکنآ  زا  لبق 
چیه هک  میریذپیم  فیعض  ياهمشچ  يارب  ینامز  ار  کنیع  ام  دریگیم . رظن  رد  نامزمه  زین  ار  یعضوم  نامرد  هتبلا  دزادرپیم و  یلـصا 

نودب مدرم  ریاس  دننام  دـناوتب  ات  میهد  رارق  هجلاعم  دروم  ار  فیعـض  مشچ  هک  تسا  نآ  تسرد  دـشاب . هتـشادن  دوجو  نامرد  يارب  یهار 
رما تقیقح  زا  ار  مدرم  دـیاب  اهنت  تسا ؛ یندـش  دراوم  رثکا  رد  راک  نیا  دـشاب و  لح  هار  نیرخآ  دـیاب  کنیع  زیوجت  دـنک . هعلاطم  کنیع 

. مینک هاگآ 
: تسا هلحرم  هس  لماش  مشچ  يرادهگن 

يریگشیپ يزاسکاپ و  . 1

هراشا

يزاسکاپ مه  یمالـسا  یناریا - بط  رد  جردنم  یعیبط  یهایگ و  ياهوراد  اب  مشچ  يوشتـسش  تسا . روتـسد  دـنچ  لماش  مشچ  يزاسکاپ 

افش کیپ  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 815 

http://www.ghaemiyeh.com


: تسا بیترت  نیا  هب  اهوراد  نآ  زا  یخرب  جالع ! مه  تیوقت و  مه  تسا و 

( مدنگ لگ   ) نویروطنق هرطق 

. دنناکچب مشچ  رد  باوخ  زا  لبق  دنناشوجب  ای  هدرک  مد  ياچ  دننام  ار  نویروطنق  یمک  بش  ره 
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بانع هرطق 

دعب هقیقد  دنچ  دنناکچب و  مشچ  رد  هرطق  دنچ  دننک و  فاص  حبـص  دنهد . رارق  بآ  قشاق  دنچ  رد  هتـسکش و  ار  بانع  ددـع  هس  بش  ره 
. دنیوشب

زایپ بآ  هرطق 

برج تنوفع و  یتیساسح  ياهیتحاران  كرچ و  یگدولآ و  عون  ره  دنناکچب  مشچ  رد  بش  نیدنچ  یط  بش  ره  ار  زایپ  بآ  هرطق  دنچ 
. تسا دیفم  ار  تسا  هداتفا  مشچ  یهایس  رب  هک  هزات  يدیفس  مشچ و  فعض  مشچ و  شزیربآ  و 

يریگـشیپ مشچ و  تائالتبا  همه  يارب  دنناکچب  مشچ  رد  هدرک و  مد  ای  هدناشوج  مهاب  ای  اهنت  مادـکره  یمتخ  لگ  هنوباب و  هنایزار ، هرطق 
. تسا دیفم  مشچ  فعض  زا 

کمنیب هروغبآ  و  كراخ 23 ] بآ  هرطق 

رما رد  هچ  ناـمرد و  رما  رد  هچ  مشچ  لکـشم  عون  ره  يارب  دـنناکچب  مشچ  رد  ددرگ . ظـیلغ  اـت  دـنناشوجب  هروغبآ  اـب  ار  كراـخ  بآ 
. تسا جلاعم  دیفم و  يریگشیپ 

تورزنا هرطق 

ات دـنناشوجب  میالم  هلعـش  يور  هتخیر  بالگ  ناکتـسا  مین  رد  هدرک ، بوکمین  ار  يروخیاچ  قشاـق  کـی  مادـکره  زا  هناـیزار  تورزنا و 
زا دنناشوجیم و  هقیقد  کی  هدوزفا و  نآ  رب  نارفعز  يروخیاچ  قشاق  كون  لسع و  يروخیاچ  قشاق  فصن  هدرک و  فاص  دـنامب ، یمین 

. دنناکچیم مشچ  رد  راب  هس  ات  ود  ياهتفه  دنیازفایم و  نآ  رب  هزات  شرتومیل  بآ  هرطق  هس  ود  دنریگیمرب . شتآ 
ياج تسین و  رتشیب  هتفه  کـی  هخـسن  نیا  فرـصم  ناـمز  تسا . نآ  ندرک  هزاـت  تقیقح  رد  مشچ و  يزاـسکاپ  رد  لیدـبیب  هخـسن  نیا 

ببس  هب  تسا  لاچخی  رد  نآ  يرادهگن 
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رد هک  ییاههدـننکتیوقت  اب  هارمه  دوشیم . هدافتـسا  هخـسن  نیا  زا  هتفه  کی  لصف  ره  زور و  ره 2  ددرگیم . نفعتم  دـساف و  دوز  هکنآ 
ظفح يارب  هتسیاش  قیقد و  سب  يراک  دنربب  هرهب  شناد  ملع و  بسک  هار  رد  دوخ  مشچ  زا  دنهاوخیم  هک  نانآ  تسا  روکذم  شخب  نیا 

. تسا یگلاس  دص  رد  یتح  مشچ 

يریگنوخ
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. دوشیم هتخادنا  اهمشچ  نییاپ  کلپ  ریز  زیر  رایسب  يولاز  ددع  هس  راب  کی  هام  هس  ره 
نازیم دریگ . رارق  هدافتـسا  دروـم  وـلاز  ياـجب  دـناوتیم  مشچ  روـن  میکحت  رد  ینیب  فرط  ود  تماـجح  رـس و  تماـجح  ماـع و  تماـجح 

هدش هدیشک  یجازمدرس  هب  مشچ  یمومع  جازم  هچنانچ  دوشیم . نییعت  یمالـسا  یناریا - هیاپ  بط  صـصختم  کشزپ  طسوت  يریگنوخ 
هک ینامز  مک ؟ ای  تسا  دایز  يدرس  هدام ؟ نودب  ای  تسا  هدام  اب  ایآ  هک  دوش  ییاسانش  جازم  يدرس  هکنآ  ات  تسین  زیاج  يریگنوخ  تسا 

صوصخم طیارـش  اب  يریگنوخ  روتـسد  هاگنآ  دـناشک ، دـیاب  لداعت  هب  ار  مشچ  جازم  بسانم  ياهوراد  اب  دـش  صخـشم  یجازم  تالاح 
لهـسم و يریگنوخ و  کمک  اب  دناسریم و  لداعت  هب  ار  مشچ  جازم  هک  تسا  یبیکرت  ياراد  تورزنا  هب  فورعم  هرطق  دش . دـهاوخ  هداد 
هب کیدزن  ياهمادنا  زا  یکی  رگا  دنادرگیم . زاب  يداع  تلاح  هب  هدرک و  تیوقت  ار  مشچ  هدننکتیوقت ، ياهوراد  بسانم و  ياهجـضنم 
رد هک  ار  ییاـهگر  دومن و  لیدـعت  تخانـش و  ار  وضع  نآ  جازم  دـیاب  دوش  نآ  فعـض  بجوـم  دـناسرب و  مشچ  هب  باـبان  نوـخ  مشچ 

. دومن يریگنوخ  یمالسا  یناریا - بط  يریگنوخ  ياهشور  اب  دنتسه  رصقم  مشچ  هب  فیثک  هدولآنوخ و  ندناسر 
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مشچ فعض  بابسا  للع و  زا  یهاگآ 

ياهاذـغ دایز و  کمن  فرـصم  تسا . يرورـض  دوشیم  مشچ  رب  تراسخ  ناـیز و  زورب  بجوم  هک  یبابـسا  لـلع و  دراوم و  زا  یهاـگآ 
فارطا و رد  ادوس  بوسر  شفک ، ندیشوپ  رب  تموادم  راد ، هنشاپ  گنت و  شفک  ندیـشوپ  فوسک و  دیـشروخ و  هب  میقتـسم  هاگن  روش ،
زا دایز  هدافتسا  ینیب ، ياهسونیس  تنوفع  یلصف و  ياهتیساسح  شزیربآ و  دشابیم ، مشچ  فعض  اب  وسمه  اپ  كرت  اپ و  يور  فک و 

ییایمیش ياهوراد  زا  هدافتسا  ماجنارس  مغلب و  هبلغ  زا  یـشان  ینوخمک  یفاکان ، رون  بورغ و  ماگنه  هعلاطم  یباتهم ، رون  دننام  دیفـس  رون 
[! 24] اهنکسم نفونیماتسا و  نیرپسآ ، اهکیتویبیتنآ ، ریظن 

، مشچ جازم  رب  تسا  یکشخ  هبلغ  یعون  یتنس  بط  هاگدید  زا  هک  یمـشچریپ  تسا و  هدعم  جازم  ءوس  زا  یـشان  هک  مشچ  فعـض  ياود 
. تسا یمالسا  بط  هژیو  ياهوراد  اب  مشچ  تیوقت  ینامردنوخ و  هسطع ، همرس ، دبک ، هدعم و  يزاسکاپ  نامه 

رایسب مشچ  يارب  عامج  رد  يورهدایز  تسین . بوخ  زیر  ءایـشا  زیر و  طوطخ  هب  نتخود  مشچ  رایـسب  تسا . رـضم  مشچ  يارب  دایز  هیرگ 
یباوخیب و دایز و  باوخ  تسا . راـبنایز  مشچ  يارب  ظـیلغ  هدرک و  خرـس  ياهاذـغ  فرـصم  ندروخ ، اذـغ  زا  سپ  ندـیباوخ  تسا . دـب 

. دناسریم بیسآ  ار  مشچ  دنک  هبلغ  ندب  رب  کشخ  جازم  ءوس  رگا  دنکیم . فیعض  ار  مشچ  دشاب  دایز  رگا  زور  ماگنه  باوخ 
هدود سنج  زا  همروس  یبرچ  تسا . بوخ  تسا  بسانم  بابک  يارب  هچنآ  ندرک  بابک  زا  هک  هدود  اما  تسا  دـب  نتخوس  زا  لصاح  دود 

هک  یتروص  رد  یمالسا  بط  ياهشور  هب  نداد  نوخ  تسا . دب  روش  دنت و  ياهاذغ  فرصم  کشخ . دود  زا  هن  تسا 
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مـشچ يارب  یتـسم  تسین . دـیفم  مشچ  يارب  نوـخ  لاـقتنا  ناـمزاس  هب  ءادـها  شور  هب  يریگنوـخ  تسا . دـیفم  مشچ  يارب  دوـشن  طارفا 
. تسین دیفم  مشچ  يارب  دـشاب  هک  یتدـم  ره  هب  شفک  رد  اپ  نتـشاد  هگن  تسین . بوخ  مشچ  يارب  رمد )  ) مکـش رب  باوخ  تسا . رابنایز 

. تسا دیفم  مشچ  يارب  راومه  فاص و  نیمز  رب  نتفر  هار  هنهرب 
يارب نیـشام  مد  دود و  زا  رپ  ياوه  دـننام  فیثک  ياوه  كاخ و  ترگ و  دومن . ظفح  دـیدش  يامرـس  دـیدش و  ياـمرگ  زا  ار  مشچ  دـیاب 
ایتوت ایتوت ، همروس ، زا : دنترابع  اهنآ  زا  یخرب  هک  دندایز  رایسب  تسا  دیفم  مشچ  دید  نتشادهگن  يارب  هک  يداوم  تسا . روآنایز  مشچ 

رانا بآ  ندـناکچ  تسا . هدوب  دـیفم  ییانیب  يورین  تیوقت  يارب  هراومه  هنایزار  بآ  تسا . هدـش  هدرورپ  شوجنزرم  هنایزار و  بآ  اب  هک 
. تسا دیفم  رایسب  مشچ  رد  نیریش 
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زا دوش  مهرد  شجازم  دوش و  مرن  مارآمارآ  نتخپ  رد  هک  يروطب  دـنزپیم  رونت  رد  لسع  اب  هارمه  نآ  هیپ  شرت و  راـنا  اـب  ار  نیریـش  راـنا 
هدیـشوج بآ  اب  هک  نشیوآ  قرع  ای  نشیوآ و  هدرکمد  اب  مشچ  يوشتـسش  تسا . مشچ  يارب  دیفم  رایـسب  یندیلام  یندـناکچ و  ياهوراد 

تـسا مزـال  هتـسشن ، نآ  فارطا  مشچ و  رب  تسا و  هدـش  جراـخ  یعیبـط  تلاـح  زا  یجازم  ره  رگا  تسا . دـیفم  مشچ  يارب  دوش  رتقـیقر 
. ددرگ يزاسکاپ 

جالع . 2

هراشا

: مینکیم هراشا  نانآ  جالع  مشچ و  ياهیتحاران  زا  یخرب  هب  الامجا 
اهشزیربآ و اهنآ  زا  یکی  تسا . هدـش  دراو  یمـشچ  ياهيرامیب  جالع  يریگـشیپ و  رد  يرثؤم  عونتم و  رایـسب  تاروتـسد  هیاپ  بط  رد 

یخرب نپاژ و  ایلارتسا ، دـننام : ییاهروشک  مدرم  دـیآیم . رامـشب  یبرغ  بط  تخـس  تالکـشم  زا  یکی  هک  تسا  یلـصف  ياهتیـساسح 
دـض ياهوراد  ناهد و  ياهکسام  زا  دـیاب  راچان  دـنربیم و  جـنر  نآ  زا  هراومه  زییاپ  راـهب و  لوصف  رد  هژیوب  اـکیرما  هراـق  ياـهروشک 

زگره اما  دننک  هدافتسا  تیساسح 
95 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. ددرگیمزاب لبق  هرازه  ود  یکی  هب  دیاش  نآ  جالع  ام  یمالسا  یناریا - بط  رد  هکیلاحرد  دننک ، ادیپ  نآ  يارب  یعطق  جالع  دناهتسناوتن 
نیا زین  یناریا  بط  رد  تسا . هدوب  يرامیب  نیا  رب  یمالسا  بط  لماک  طلست  زا  یکاح  ع )  ) دمحم لآ  قداص  نایعیش  مشش  ماما  تاروتسد 
بقع دیدج  میدق و  یبط  بتاکم  همه  زا  يرامیب  نیا  نامرد  رد  هک  تسا  یبرغ  بط  اهنت  تسا . هدش  جالع  يریگـشیپ و  یبوخب  يرامیب 

. تسا هداتفا 

یلاسنهک رد  نآ  جالع  مشچ و  تیساسح  یلصف و  ياهشزیربآ 

داوـم زا  يرود  هب  هتـسب  نکمماـن و  دـیدج  بـط  رد  نآ  جـالع  تـسا . شزوـس  مـشچ و  يزمرق  مادـم و  هـسطع  شزیربآ و  نآ  تاـمالع 
. تسا ناسنا  نوماریپ  تسیز  طیحم  رد  ازتیساسح 

. تسا هدش  جالع  یمالسا  یناریا - بط  ياهشور  اب  يرامیب  نیا  میدق  بط  رد 
بوـسر زا  يراـمیب  نیا  دـنادیم . مـشچ  شزیربآ  تیـساسح و  هدـننکفرطرب  ار  تماـجح  يداـم ، یهلا و  موـلع  مـّلعم  ع )  ) قداـص ماـما 

نفعتم دساف و  دوز  ارفـص  هک  اجنآ  زا  دـیآیم . دوجوب  شوگ  قلح و  یناشیپ و  ینیب و  طاخم  ياهگریوم  قورع و  رد  کشخ  يوارفص 
رد هدنزگ  نیگآرهز و  ياهبآریـش  حشرت  بجوم  اهگریوم  رد  نآ  زا  لصاح  کشخ  ظیلغ و  يادوس  ارفـص و  بوسر  ندنام  ددرگیم ،

- یناریا بط  رد  نآ  نامرد  تسا . نآ  لاثما  مسآ و  یسونیس ، ياهتنوفع  سفن ، یگنت  شزیربآ ، هفرس ، نآ  هجیتن  هک  هتـشگ  ینیب  طاخم 
مولع نادنمـشناد  هک  هدشن  هدید  میدق  یبط  نوتم  رد  زگره  تسا و  ریذپناکما  ییاذـغ  میژر  وراد و  تماجح و  هلیـسوب  یبوخب  یمالـسا 

. دننادب تیساسح  ار  نآ  همات  تلع  جالعال و  ار  نآ  یکشزپ 
96 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

: تسا یعطق  ریز  ییوراد  متسیس  رد  نآ  جالع 
نآ ياههخـسن  شراوگ  هاگتـسد  هدعم و  يزاسکاپ  شخب  رد  هک  تسا ، ارفـص  ياهلهـسم  جضنم و  اب  شراوگ  هاگتـسد  يزاسکاپ  ادـتبا 

بیترت نیدب  دشابیم . يرامیب  نیا  جالع  ياهشور  نیرتمهم  زا  رس  تماجح  ماع و  تماجح  هک  تسا  نآ  اجنیا  رد  زیامتم  هتکن  تشذگ .
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تماجح نیلوا  ماجنا  هب  تردابم  تشذگ  دبک  شراوگ و  هاگتسد  يزاسکاپ  هخسن  فرصم  عورـش  زا  هک  زور  ات 15  دودح 9  زا  سپ  هک 
. دننکیم ماع 

همادا ییاذـغ  میژر  اهوراد و  هکیلاحرد  دریگیم . ماجنا  ماع  تماـجح  دـعب  زور  ات 15  هرابود 7  جالم و  يور  رـس  تماجح  دـعب  زور   7
. دوشیم فرطرب  يرامیب  الماک  ات  دننکیم  تموادم  تماجح  رب  ردقنآ  دراد 

همروس

رایسب همروس  هب  بوسنم  ياههخـسن  دوش . هدیـشک  مشچ  رد  زغم  راهچ  همروس  بش  ره  تسا . یمالـسا  یناریا - بط  روهـشم  ياهوراد  زا 
: زا تسا  ترابع  زغم  راهچ  همروس  مینکیم . هراشا  اهنآ  نیرتسرتسد  رد  نیرتهداس و  هب  ام  تسا و  عونتم 

. واگ ملق  زغم  قدنف و  ماداب ، هتسپ ،
هب ار  رگید  زغم  هس  باهتلا  یمرگ و  واـگ  ملق  زغم  تسا . مشچ  ياـههمروس  نیرتهب  زا  یکی  دوشیم  هتفرگ  زغم  راـهچ  نیا  زا  هک  ياهدود 

لـصافم زا  رتشیب  یتح  اهمشچ  تسا . یمـشچریپ  بابـسا  للع و  نیرتدب  مشچ  تالـضع  رب  کشخ  جازم  هبلغ  هکارچ  دناشکیم . لادتعا 
. دنراد زاین  يراک  نغور  هب  زورترآ  هب  التبم  رامیب  کی 

همروس صاوخ  زا  دـهد . رارق  هدافتـسا  دروم  هتخاـس و  هیهت و  ار  نآ  داوم  دـناوتیم  یتحارب  سکره  هدوب و  سرتـسد  رد  همروس  نیا  داوم 
لیهست  مشچ و  تالضع  ندرک  مرن 
97 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

لمع هـب  يریگوـلج  مـشچ  یلخاد  يزیرنوـخ  زا  تـسا و  يذـغم  داوـم  زا  راشرـس  همروـس  رد  دوـجوم  ياـهیبرچ  تـسا . یناـسرنوخ  رد 
. دروآیم

دیاب دنراد  نانآ  هب  ناوج  لسن  هژیوب  هعماج و  هک  يزاین  لیلد  هب  ام  ياملع  روآهسطع ، ياهوراد  زا  هدافتـسا  زغم و  راهچ  همروس  رب  هوالع 
. دوش هدرب  رتشیب  هرهب  نانآ  دوجو  زا  ات  دنریگ  رارق  تیامح  دروم  دنتسه  لوئسم  شمدرم  هک  ياهعماج  يوس  زا 

برج

هدمآرب و کلپ  ياههبل  دـنکیم و  ادـیپ  سوق  نوریب  تمـس  هب  هدـش و  تشرد  مشچ  دـتفایم . قافتا  رتشیب  یلاسنهک  رد  هک  تسا  يرامیب 
فایـش هک  هارمه  ياههخـسن  زا  یکی  دـش و  حرطم  مشچ  يزاسکاپ  شخب  رد  هک  تسا  یتاروتـسد  نامه  نآ  يریگـشیپ  دوشیم . میخض 

. دنکیم جالع  ار  مشچ  الماک  یلبق  ياهوراد  اب  فایش  نیا  تسا . رضخا 

رضخا فایش 

قشوا مرگ   7 دنزپب و 5 / بآ  ناکتـسا  ود  یکی  دودح  اب  مرگ . مادکره 6  زا  ریزرا  بادیفس  یبرع و  غمـص  هرقن ، يایمیلقا  مرگ ، راگنز 9 
سپ دننک . فاص  هدش و  لح  نآ  رد  قشوا  ات  دنناشوجب  میالم  هلعش  يور  بادس  ظیلغ  قرع  ای  گرب  هدناشوج  بآ  ناکتـسا  کی  رد  ار 

ره ای  تعاس  دنچ  زور  ره  دننک و  کشخ  دنزاسب و  فیرظ  کیراب و  ياهفایـش  نآ  زا  هدمآرد و  ریمخ  تروصب  ات  دننک  مهرد  ار  همه 
. دنیوشب مرلو  بآ  اب  دنرادرب و  حبص  دنراذگب و  مشچ  رد  فایش  کی  بش 

لبس
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اهتفاب ءالتما  مشچ و  ياهگر  ندـش  رپ  زا  نآ  تلع  دوشیم و  داجیا  مشچ  يدیفـس  رب  هک  هتفاب  مهرد  ياهگرب  هب  هیبش  تسا  ياهدرپ 
هدش و لیدبت  يوادوس  تابوسر  يال و  درد و  هب  نامز  لوط  رد  هک  تسا  ینوگانوگ  تابوسر  زا  نآ  ياههچیهام  و 

98 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
هاگتـشوگ هیور  ياهگر  نآ  رد  هک  تسا  يرامیب  لبـس  تسا : نینچ  يراـمیب  نیا  زا  نوناـق  فیرعت  دـناشوپیم . ار  مشچ  ینوریب  حـطس 

. دنتیم اهنآ  نایم  رد  دننام  دود  يزیچ  دنکیم و  مرو  هینرق  و  همحتلم ) )
لبس جالع  يریگـشیپ و  رد  تورزنا  هرطق  دیدرگ . حرطم  مشچ  يزاسکاپ  شخب  رد  هک  تسا  یتاروتـسد  نامه  يرامیب  نیا  زا  يریگـشیپ 

[. تسا 25 رمحا  فایش  لبس  جلاعم  فورعم  ياهوراد  زا  یکی  تسا . رادریگاو  يرسم و  ياهيرامیب  زا  لبس  تسا . رثؤم 

رمحا فایش 

زا یکمّرم  نارفعز و  مرگ ،  7 راگنز 5 / مرگ ، مادـکره 6  زا  هتخوس  جاز  هتخوس و  يور  مرگ ، یبرع 15  غمص  مرگ ، لوسغم 18  جنداش 
لیدبت ددعتم  ياهفایـش  هب  دـنزپب و  بآ  یمک  اب  دـنبوکب و  ار  اهوراد  مرگ . کـیره 15  زا  نویفا  يرطوقـس و  ربص  مرگ ،  1 مادکره 5 /

. دنیوشب مرلو  بآ  اب  نآ  زا  سپ  دنراذگب و  مشچ  رد  زور  ره  رد  تعاس  دنچ  ای  حبص  ات  بش  ره  دننک . کشخ  هدرک 

درب هژم ، لگ 

زا هناد  نیا  دلوت  تسا . مشچ  شزوس  هاگ  يزمرق و  باهتلا و  اب  هارمه  مرن و  زورب  يادتبا  رد  دیآیم و  دوجوب  کلپ  ریز  هک  تسا  ياهناد 
: تسا ریز  یئوراد  داوم  زا  هدافتسا  اب  نآ  جالع  تسا . مشچ  رد  ارفص  راخب  ترارح و  لاسرا  دبک و  رد  راح  يارفص 

هکرس  قشوا ، تیتلح ، جنیبکس ،
99 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

اب دنیوشب . مرگ  بآ  اب  نآ  زا  سپ  دننک و  ربص  حبـص  ات  بش  دـنراذگب و  هدـید  رب  هدرک  ریمخ  یگناخ  هکرـس  اب  هدرک و  ردوپ  ار  اهوراد 
لصاح باعل  دننک و  لح  غاد  ریـش  رد  ار  هزرفـسا  نآ  زا  سپ  دنیوشب . ار  مشچ  زینـشگ  مخت  یمتخ و  لگ  نشیوآ و  زا  یطولخم  هدرکمد 

. دنراذگب تعاس  دنچ  ات  کی  تدم  هب  مشچ  کلپ  يور  ار 
فیطل ياهاذغ  زا  دننک و  يزاسکاپ  ارفص  دض  لهسم  جضنم و  هزور  میژر 15  اب  ار  شراوگ  هاگتسد  هدرک و  زیهرپ  مرگ  داوم  فرصم  زا 

زور ره  دـش  رکذ  البق  هک  يزاسکاپ  تاروتـسد  قبط  اـنح  دروم و  ردـس و  اـب  ار  يور  نت و  دـنرب و  هرهب  کـنخ  ياـههویم  جازمدرـس و  و 
يریگـشیپ اـب  هک  دوشیم  مشچ  فعـض  بجوم  یلاـسنهک  رد  هک  تسا  مشچ  ياـهيرامیب  عاونا  زا  يدراوم  قوـف  ياـهيرامیب  دـنیوشب .

هب هجوـت  يارب  اـهيرامیب  نیا  زا  هنوـمن  دـنچ  رکذ  درک . جـالع  ار  نآ  زورب  تروـص  رد  دوـمن و  يریگوـلج  نآ  زورب  زا  ناوـتیم  ـالماک 
[. تسا 26 یناریا  بط  نامرد  ياهشور 

تیوقت . 3

هراشا

ولاز تماجح و  تسا . هژم  تیوقت  ياهوراد  همروس و  هب  موسوم  داوم  زا  هدافتـسا  يزاسکاپ و  زیهرپ و  دراوم  تیاعر  لـماش  مشچ  تیوقت 
ولاز ینیب و  رانک  گر  ود  نابز و  ریز  گر  دصف  تماجح و  هلیسوهب  مشچ  يوس  تسا . ود  ره  مشچ  تیوقت  يزاسکاپ و  هلزنمهب  ینامرد 
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. دریگیم تروص  مشچ  ياهکلپ  ریز  زیر  يولاز  ددع  دادعت 3  هب  ینامرد 
توق فعـض و  رد  ار  هدعم  مهم  شقن  دیابن  زگره  دراد . میقتـسم  شقن  مشچ  تیوقت  يریگـشیپ و  يزاسکاپ و  رد  ییاهنت  هب  هدـعم  وضع 

. تشاگنا هدیدان  مشچ  يوس 
100 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

، هدـعم درـس  جازم  ءوس  تامالع  زا  دوب . دـنهاوخ  یفیعـض  ياهمشچ  ياراد  دنتـسه  درـس  طلخ  هبلغ  اب  فیعـض  هدـعم  ياراد  هک  یناسک 
هبلغ تامالع  ریاس  نوخ و  راشف  طوقس  فعض و  يانعمهب  هجیگرس  نآ ، بقاعتم  ینوخمک  مغلب و  غارفتـسا  عوهت و  تلاح  ییاهتـشایب و 

. تسا هدعم  درس  جازم  ءوس 
تیوقت يارب  یتامادقا  هنازور  هعلاطم  تهج  دوخ  مشچ  تیعضو  دروم  رد  تسا  مزال  یمسج  تمالـس  ظفح  يارب  قوف  ياهراک  رب  هوالع 

. دنهد ماجنا  مشچ 
الثم ای  ینارون  ئیـش  کی  فرظ  هت  دـشاب ؛ بجو  کی  هزادـنا  لقا  دـح  نآ  رطق  هک  دـننک  هیهت  مرگ  بآ  زا  فرظ  کی  راب  کـی  ياهتفه 
ئیش نآ  هب  دننک و  ورف  بآ  نورد  ار  تروص  دنهد . رارق  دشاب  یتروص  گنر  دننام  زمرق  گنر  عاونا  زا  نآ  گنر  هک  رتشگنا  نیگن  کی 

هک هیناث  دنچره  دشاب . نامزمه  ندیـشکن  سفن  ندزن و  هژم  نامز  دیاب  دننک . سبح  ار  سفن  دننزن و  هژم  ندرکهاگن  نامز  رد  دـننک . هاگن 
، دننزن هژم  مه  دننک و  سبح  ار  دوخ  سفن  مه  هیناث  ضرف 20  رب  الثم  دننک . تشاددای  دنـشکن ، سفن  لاح  نیع  رد  دننزن و  هژم  دنناوتیم 

. دنهد شیازفا  ار  نامز  نیا  تسرامم  نیرمت و  اب 

تیقفوم رایعم  الاب  روتسد 

. دشابیم قوف  ياهشور  قفوم  ریثأت  ندب و  تفرشیپ  هناشن  نامز  نیا  شیازفا 
یتمالـس ظفح  يارب  هک  ییاههمانرب  نآ  همه  يدرونهوک و  انوس و  ژاسام و  ندرک و  تماجح  ولاز و  اب  يریگنوخ  سوطع و  اـهشزرو و 

ندیـشکن سفن  بآ و  نورد  ئیـش  هب  نتخود  هاگن  ماگنه  ندزن  هژم  دوش . هدز  کحم  هلیـسو  نیا  هب  دـناوتیم  دـش  هتفگ  ـالاب  روطـس  رد 
یباداش یتمالـس و  ظفح  بجوم  مرلو  بآ  رد  ندرک  نیرمت  ندرکهاگن و  اهنیا  رب  هوالع  تسا ، مشچ  تالـضع  تیوقت  تمـالع  نیرتهب 

ار هظفاح  هدـش و  ینهذ  زکرمت  شیازفا  بجوم  شور  نیا  رگید  يوس  زا  دـهدیم . شیازفا  رتهب  هعلاطم  يارب  ار  مشچ  دـید  هدـش و  مشچ 
. دنکیم تیوقت 

101 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

یلاسنایم زا  سپ  نینس  رد  اههیلک  تیوقت  شخب 

هراشا

تیوقت هار  نیلوا  تسا . رثؤم  رایسب  مشچ  دید  تیوقت  رد  نینچمه  دراد ، ملع  لها  رد  هژیوب  ندب  یتمالـس  رد  یمهم  شقن  اههیلک  تیوقت 
. تساهنآ ندییارگ  فعض  هب  زا  يریگشیپ  هیلک و  يزاسکاپ  رب  هیکت  اههیلک 

. تسا هزور  يزاسکاپ 15  متسیس  رد  اههیلک  هدننکيزاسكاپ  یهایگ  تایقرع  ندرک  هفاضا  شور ، نیرتهب 

هیلک جضنم  اب  هزور  ییاذغ 15  میژر  ماجنا 

ياهفارگاراپ رد  هسیئر  ياهمادنا  ندب و  رسارس  يزاسکاپ  يارب  هک  ار  هزور  ییاذغ 15  میژر  دش  هتفگ  هک  روطنامه  راب  کی  هام  ره 6 
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عورـش يویلک  ياـهيرامیب  صوصخم  جـضنم  اـب  ار  هزور  يزاـسکاپ 15  میژر  هک  تواـفت  نیا  اـب  میهدیم . ماـجنا  میداد ، حیـضوت  لـبق 
. مینکیم

: بیترت نیا  هب  دینک ، باختنا  هاوخلد  هب  ار  یکی  هدش  رکذ  دروم  زا 3  - 
زیمت ریشکاخ  يروخاذغ  قشاق  يور 3  ار  نآ  هلـصافالب  دسرب ، شوج  دح  هب  ات  دننک  غاد  ار  رتشراخ  قرع  ناویل  اتشان 2  حبص  زور  ره  * 

. دنروخن يزیچ  دعب  تعاس  ات 2  دننک  لیم  هناحبص  ياجب  دنزیرب و  هدش 
قـشاق هس  يور  غادغاد  هلـصافالب  دنناسرب و  شوج  دـح  هب  طولخم  مهاب  ناویل . کی  مه  کساخراخ  قرع  ناویل و  کی  رتشراخ  قرع  * 

. دنهد ماجنا  الاب  دروم  دننام  دنزیرب و  ریشکاخ  يروخاذغ 
102 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

دیزیرب و هدش  زیمت  ریـشکاخ  يروخاذـغ  قشاق  يور 3  هلـصافالب  دـننک و  غاد  ناویل   2 ردـم )  ) اههیلک هدـننکكاپ  تایقرع  زا  یبیکرت  * 
. دننک لیم  هناحبص  ياجب 

: دننام تسا ، هیلک  ياهیندناشوج  زا  هدش  هتفرگ  تایقرع  نامه  ابیرقت  تایقرع  دنروخن . يزیچ  دعب  تعاس  ات 2 
ای نکـش  گنـس  قرع  ناوـنعهب  رازاـب  رد  هک  تسا  نآ  لاـثما  کـساخراخ و  هشفاـک ، دـیب ، تسوـپ  زینـشگ ، دـیوش ، ترذ ، لـکاک  قرع 

. دنهد همادا  ار  هزور  ییاذغ 15  میژر  دوشیم . هضرع  هیلک  يوشتسش 
دنق رگا  دننک . لیم  هدرک  نیریش  رکش  یمک  اب  دنزیرب و  شوج  بآ  ناویل  کی  رد  ار  گنهراب  يروخاذغ  قشاق  کی  حبـص  تعاس 10  - 

. دننکن نیریش  ار  وراد  دنراد  نوخ 
ماش  راهان و  زا  لبق  تعاس  مین  - 

. دننک لیم  کساخراخ  ای  رتشراخ  قرع  ناویل  کی 
اذغ ره  زا  دعب  تعاس   1 / 5 - 

: دننک لیم  هدرک  هدامآ  ار  ریز  هدناشوج 
مخت دـیوش ، مخت  سالیگ ، مد  ترذ ، لـکاک  یمتخ ، لـگ  ناـتک ، مخت  نیتننـسفا ، مرگ ، مادکره 50  زا  انـس  گرب  خرـس ، لگ  نیبجنرت ،

زا سپ  تعاس   1 ره 5 / راب  هس  يزور  دـننک و  بایـسآ  یقرب  نواه  اب  طولخم و  مهاـب  ار  همه  مرگ . مادـکره 25  زا  کساخراخ  هشفاک ،
. دننک فاص  دنامب ، ناویل  کی  ات  دنناشوجب  بآ  ناویل  اب 2  ار  نآ  يروخ  اذغ  قشاق  کی  اذغ  فرص 

. دننک لیم  هدرک  نیریش  رکش  اب  یمک  نوخ ، دنق  يرامیب  مدع  تروص  رد 
پوس باعل  اهنت  هاگ  زینـشگ و  پوس  هب  رـصحنم  رامیب  ياذـغ  تسا  هداتفا  راک  زا  هیلک  زا  یمیظع  شخب  هک  هیلک  داح  يرامیب  جـالع  رد 

. تسا ناشخرد  نآ  جیاتن  ددرگ و  ارجا  زور  دیاب 20  میژر  نیا  دشابیم . زینشگ 
103 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ییاذغ میژر  - 

یگناخ سورخ  ای  دنفسوگ  یبرچ  نودب  تشوگ  سدع و  یمک  اب  وریغ  جانفـسا و  ای  ردنغچ  گرب  زینـشگ و  ياهيزبس  اب  زینـشگ  پوس 
نیب زا  ار  وراد  رثا  ظیلغ  ياذغ  هکارچ  دنروخن  تفـس  ياذغ  دننک . فرـصم  دنناوتیم  ار  تاجیزبس  ياهپوس  عاونا  دـننک . لیم  دـنزپب و 

شور نـیا  زور  دـننک و 15  افتکا  ناوارف  دـیوش  ای  زینـشگ  اب  هدـش  مرن  هتخپ و  ـالماک  زینـشگ  هتک  هب  اـهنت  پوس  ریغ  ياهاذـغ  زا  دربیم .
. ددرگیمزاب لوا  لاح  هب  هدش  تیوقت  اههیلک  دننک . تیاعر  ار  ییاذغ 

رتش ندرگ  كرک  دنبهیلک 
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رتش ندرگ  كرک  دنبهیلک 

دـننک و نهپ  تفاـب  زیر  مـکحم  هچراـپ  کـی  يور  ندرک  کـشخ  زا  سپ  هدرک و  زیمت  هتـسش و  ار  رتـش  ندرگ  كرک  مرگ  دودح 150 
حطـسم ياهسیک  دـننام  لاقتم  هچراپ  دـنیامن . يزودهرگ  یتناس  ود  ات  کـی  ياـهعبرم  هب  فاـحل  دـننام  هدومن ، يزودخرچ  ار  نآ  فارطا 

ات دـنزودب  فیطل  مرن و  ریرح  دـننام  ياهچراپ  اـب  ار  هسیک  نیا  فرط  ود  يور  سپ  فاـحل .) هب  هیبش  يزیچ   ) دریگیم رب  رد  ار  اـهكرک 
ای دنزودب ، پیز  اب  ار  نآ  فرط  ود  دشابیم . رامیب  مکش  لوط  هزادنا  هب  نآ  لوط  تناس و  هسیک 35  نیا  ضرع  ددرگ . تسوپ  رازآ  عنام 

دنشوپب و ار  زیمت  دش ، فیثک  هک  مادکره  ات  تسا  مزال  وشتسش  يارب  دنبهیلک  ات  ود  دبسچب . ندب  هب  دنبهیلک  ات  دندنبب  دنب  ار 10  فرط  ره 
دیاب مامحتـسا  زا  سپ  مامحتـسا و  يارب  رگم  ددرگ ، ادج  رامیب  ندب  زا  اههیلک  يزاسزاب  ات  دیابن  هاگچیه  دـنبهیلک  نیا  دـنیوشب . ار  فیثک 

تارییغت لباقم  رد  اههیلک  دوشن . هیلک  هجوتم  امد  تارییغت  هنوگچـیه  ات  دوش  هدـناشوپ  مرگ  سابل  اب  دوش و  کشخ  رامیب  ندـب  هلـصافالب 
. دنشابیم ساسح  رایسب  امد 

دراوم زا  لودـع  يزیهرپان و  یمک  رادـقم  یتح  هک  تشاد  هجوت  نالاسنهک  رد  هژیوب  دـیاب  زین  داح  هیلک  جالع  رد  ییاذـغ  میژر  دروم  رد 
هب  ار  هیلک  دناوتیم  هدش  یهن 

104 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
ییاذغ هدام  ره  ای  دروخب و  نان  نخان  تشپ  کی  یتح  دـیابن  داح  هیلک  يرامیب  مییوگیم  هک  یماگنه  دزاس . راداو  شدوخ  هیلع  یکرحت 

قلطم يزیهرپان  هکلب  تسین  حرطم  يزیهرپان  رادقم  سپ  دنهدیم . ناشن  لمعلا  سکع  يزیهرپان  نیرتمک  هب  اههیلک  هک  لیلد  نیا  هب  ماخ ،
. درک يریگولج  يزیهرپان  نیرتکچوک  زا  ادیکا  دیاب  سپ  تسا . رظن  دروم 

گنر تسا ، يدـیلک  یـشقن  ناسنا  یتمالـس  رد  اههیلک  شقن  دوشیم . ماجنا  اههیلک  تمـس  هب  رتشیب  هجوت  اب  ندـب  يزاسکاپ  هلیـسونیدب 
نواعم هسیئر و  ياضعا  هژیوب  ندب  ياضعا  دوشیم . هریچ  ندب  رب  یصاخ  یلاحرس  طاشن و  هدش و  لیاز  ندب  ماروا  دوشیم و  زاب  تروص 

!؟ دشاب دناوتیم  هچ  رمع  لوط  زج  نآ  لصاح  دننکیم . دوخ  یباداش  یناوج و  راگزور  زا  يدای  هسیئر  مداخ  و 
105 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

یسنج يورین  يرادهگن  تیوقت و  شخب 

هراشا

نیلوا [. 27] دننک عورـش  دـناوتیم  ولاز  اب  يریگنوخ  نیلوا  زا  سپ  هزور و  يزاسکاپ 15  زا  سپ  ار  یـسنج  يورین  هدننکتیوقت  ياهوراد 
تسا یلاح  رد  نیا  دوش . ماجنا  ینامرد  ولاز  روتسد  قبط  اهاپ  يور  دعب  زور  اهتسد و 25  يور  دعب  زور  شوگ و 25  تشپ  ینامرد  ولاز 

. تسا ماجنا  لاح  رد  یسنج  يورین  تیوقت  رگید  ياهشور  هک 
. تسا رابنایز  رایسب  یلاسنهک  نارود  رد  یسنج  طباور  ندش  جراخ  هنحص  زا 

دشاب جراخ  صخش  ناوت  یعیبط و  دح  زا  لازنا  رگا  هتبلا  دش . دهاوخ  دراو  همدص  ندب  هسیئر  ياضعا  هب  دوش  شوماخ  یسنج  يورین  رگا 
ذخا یـسنج  يورین  زا  ار  دوخ  یتاـیح  يورین  طاـشن و  هسیئر  ياـضعا  هژیوب  ندـب  ياـضعا  زا  یمهم  رایـسب  شخب  تسا . راـبنایز  مه  نآ 
یسنج طباور  تیرثکا  دننکیم . ظفح  يدوبان  لیلحت و  یتسس و  زا  ار  ندب  يزیرغ  ياهيورین  یـسنج  يورین  رگید  ترابع  هب  دننکیم و 

. دشاب هدیبنجن  دوخ  ياج  زا  تشپ  بآ  هدوب و  وریغ  هبعالم و  زا  ترابع  هک  دشاب ، طاشن  داجیا  دح  رد  لازنا و  نودب  دناوتیم 
يوشتـسش هدـناشوج  هخـسن  تسا . يرورـض  یلـسانت  يراجم  يزاسکاپ  هزور ، يزاـسکاپ 15  هرود  ندــنارذگ  زا  سپ  تروـص  نـیا  رد 

: یلسانت هاگتسد  يراجم 
، همودق ناتسپهس ، نشیوآ ، سالیگ ، مد  جنرانراهب ، مرگ ، مادکره 25  ترذ  لکاک  لفنرق ،)  ) کخیم کنخان ، سفرک ، مخت  وهاک ، مخت 
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لـسوکیراو و تاتـسورپ و  يراـمیب  يارب  هخـسن  نیا  مرگ . مادـکره 10  بسا  مد  شوجنزرم ، هیوبجنرداـب ، هشفاـک ، مخت  ناـبزواگلگ ،
يورین  فعض 

106 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
. تسا دیفم  زین  نآ  لاثما  سطیبایذ و  يرامیب  اههیلک و  زورکن  تنوفع و  نادرم و  رد  یسنج 

یسنج طباور  قیرط  زا  يزاسکاپ 

طـسوت هک  دنتـسه  يداوم  اهنیا  تسا . یـسنج  يورین  قیرط  زا  دـئاز  داوم  یخرب  يزاـسکاپ  ـالاب  نینـس  رد  تیمها  زئاـح  عوضوم  نیمود 
. تسا تواـفتم  فلتخم  قطاـنم  رد  فلتخم و  نینـس  رد  یـسنج  طـباور  عون  رادـقم و  هتبلا  دـنوشیم . يزاـسکاپ  ندـب  رد  یـسنج  يورین 

ینالوط رمع  دناوتیم  زین  یطارفا  هدافتسا  سکعرب  دوش . هتشاگنا  هدیدان  یتمالـس  اب  مأوت  ینالوط  رمع  میکحت  رد  ورین  نیا  دیابن  نیاربانب 
. دهد رارق  دیدهت  دروم  ار 

جارخا هک  تسا  یمومس  یفاضا و  داوم  يزاسکاپ  لوا  فده  هکلب  تسین ؛ ییاهنت  هب  یسنج  لیم  ندرب  الاب  یسنج  ياوق  تیوقت  زا  روظنم 
تیوقت نآ  زا  دعب  تسالاب و  نینـس  رد  یـسنج  تالیامت  نازیم  ییاسانـش  مود  تسا و  نکمم  یـسنج  ياوق  يریگ  راکب  قیرط  زا  اهنت  نآ 

راک زا  نازیم  هب  یگتـسب  دـش  هراشا  هک  روطنامه  نآ  تاعفد  تسا . یـسنج  ياهورین  قیرط  زا  یتاـیح  زیارغ  نتخیگنا  يزیرغ و  ياـهورین 
! شیب ای  مک  رابکی  یهام  رابکی و  هام  دنچ  دیاش  دشابیم . توافتم  فلتخم  دارفا  رد  هک  دراد  یگداتفا 

ره زا  سپ  تعاس  راب 2  ود  يزور  هدرک و  بیکرت  ماع  لهـسم  اب  تمـسق  نیا  رد  هیلک  یتمـسق  يوراد 5  اب  ار  هاب  يوقم  هدناشوج  هخـسن 
. دننک لیم  اذغ 

هاب هیلک - هخسن 

: یلسانت يراجم  يوشتسش  هدناشوج  فلا :

. دناسریم دصقم  هب  ار  یـسنج  يورین  تیوقت  رد  رثؤم  داوم  هجیتن  رد  دـنکیم و  زاب  ار  یـسنج  ياهورین  هدـنهدلاقتنا  ياهرادـگ  اههار و 
. دنکیم كاپ  يرامیب  عون  ره  زا  تیوقت و  ار  هناثم  اههیلک و 

107 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
مخت نومیتفا ، هنوباب ، سالیگ ، مد  کساخراخ ، هشفاک ، مخت  هیوبجنرداـب ، شوجنزرم ، ربنـسوس ، ریـشکاخ ، بیطلا ، لبنـس  ناـبزواگلگ ،

: دنیازفایب زین  ار  ماع  لهسم  تابیکرت  جنکاک . بادس ، هنزگ ، هنایزار ، سفرک ، مخت  دیوش ، مخت  وهاک ، مخت  يرفعج ، مخت  هرت ،
. مرگ مادک 25  ره  زا  یمتخ  لگ  ناتک ، مخت  نیتنسفا و  مرگ ، مادکره 50  زا  یکم  ءانس  خرس ، لگ  نیبجنرت ،

. دراد رایسب  ياههرهب  هک  دننک  هدافتسا  لعفلا  بیجع  هدناشوج  نیا  زا  شور  ود  هب 
: دنراد ندناشوج  يارب  يرتمک  تقو  هک  اهنآ  . 1

. دنراذگب رانک  ار  نآ  تمسق   5 دننک ، میسقت  يواسم  تمسق  هب 6  ار  اهوراد 
دننک و فاص  دنامب ، تمـسق  ات 4  دـنناشوجب  میـالم  هلعـش  يور  هدرک و  طولخم  یمرگ ) ای 600   500  ) بآ هشیش  هب 6  ار  تمـسق  کی 

لیم ناویل  کی  رابره  بش  رهظ و  حبـص و  هتـشادهگن  لاچخی  رد  دـنامب . هشیـش  ات 3  دنناشوجب  هرابود  هدرک  هفاضا  رکـش  مرگ  دـصکی 
تبون هب  تمسق  نیرخآ  هکنآ  ات  دننک  فرصم  دنناشوجب و  شور  نامه  هب  هتشادرب و  ار  رگید  تمسق  کی  لوا ، هتسب  مامتا  زا  سپ  دننک .

. دوش فرصم 
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: دنراد ندناشوج  يارب  يرتشیب  تقو  هک  نانآ  . 2
بآ ناویل  اب 2  ار  نآ  يروخاذـغ  قشاق  کی  رابره  بش  رهظ و  حبـص و  هنازور  دـننک و  بایـسآ  یقرب  نواه  اب  طولخم و  مهاب  ار  اهوراد 

. دننک لیم  هدرک  نیریش  دنرادن  نوخ  دنق  رگا  دننک و  فاص  دنامب ، ناویل  کی  ات  دنناشوجب 
يزاسکاپ 15 ریظن  ییاهشور  اب  شراوگ  هاگتـسد  رگا  رگید  ترابع  هب  ای  دـشابن ، نوخ  تظلغ  راـچد  ندـب  رگا  دـننک ؛ هجوت  نـالاسنهک 

فرـصم دشاب ، هدـش  كاپ  یبسن  روطب  نوخ  تظلغ  یفیثک و  یعیبط و  ریغ  طالخا  زا  ندـب  هدیـسر و  مزال  لادـتعا  هب  ام  دوخ  هژیو  هزور 
هلاس درمریپ 90  یتح  دش ، دهاوخ  هتفگ  لیذ  رد  هک  ظوعن  هاب و  يوقم  هخـسن  هاب و  تیوقت  صرق  ای  نوجعم  اب  هارمه  هاب  هیلک - هدناشوج 

ام هتبلا  دروآیم . ناجیه  هب  ار 
108 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

داـجیا اـب  میهاوخیمن  تسا . هسیئر  ياـضعا  صوصخب  ندـب  ماـمت  تیوقت  يارب  یـسنج  يورین  نتخیگنارب  رتشیب  نامفدـه  هلحرم  نیا  رد 
هکلب درک  فرـصم  هدوهیب  دیابن  ار  یـسنج  ياهورین  هک  تسا  یهیدب  مینک . داجیا  یگلاس  رد 90  بسانتمان  یسنج  هطبار  توهـش  ناجیه 

نتخیگنارب روظنم  هب  یـسنج  ياـهورین  کـیرحت  ضیرحت و  اـم  فدـه  رتـشیب  دـشابیم و  مومـس  عـفد  هب  زاـین  نازیم  هزادـنا  هب  ینم  لازنا 
. تسا ندب  یتایح  ياهورین 

یسنج قیرط  زا  رمع  لوط  شیازفا  هاب و  يورین  يوقم  نوجعم  بح و  ب :

هراشا

. دهدیم شیازفا  ار  تذل  توق و  تیاهن  هب  هک  هاب  يورین  تیوقت  يارب  هخسن  ود 
: دوشیم فرصم  بح  تروصب  لوا  يوراد 

بح ربنع 

ناهاشداپ افلخ و  يارب  هخسن  نیا  تسا . رثؤم  تیاغ  هب  ظوعن  یـسنج و  يورین  یتایح و  ياهورین  نتخیگنارب  ندب و  یمومع  تیوقت  يارب 
فرطرب يارب  دنامیم . یقاب  تعاس  ات 12  دروآیم و  ظوعن  تعاس  زا 6  دعب  تسا . هتفرگیم  رارق  هدافتسا  دروم  یسایس  ياهتیصخش  و 

. دشابیم رثؤم  درس  بآ  اب  مامحتسا  نآ ، زا  لصاح  ظوعن  ندرک 
ار نآ  مان  ام  دوشیمن . بآ  دوز  ناهد  رد  درادن ، یگزمدـب  هیهاب  ياهوراد  رثکا  دـننام  تسا و  بوخ  نآ  هزم  دزاسیم ، وبشوخ  ار  ناهد 

دنوادـخ هاـگرد  زا  يوج  ادـخ  درم  نیا  يارب  ار  یهلا  نارفغ  هداتـسرف و  دورد  يزیربت  نمؤم  میکح  نآ  عرتخم  رب  میاهداـهن و  بح  ربـنع 
: تسا حرش  نیدب  نآ  تایئزج  میئامنیم . تلئسم  لاعتم 

ردوپ طولخم و  قدنف  کی  ردق  هب  مادـکره  زا  لفنرق  یکطـصم و  ناجنلوخ ، بلعثلا ، هیـصخ  کشم ، بهـشا ، ربنع  یبارعا ، رتش  هیام  رینپ 
بآ ناویل  کی  نآ  يور  دنکمب و  هتشاذگ و  ناهد  رد  هبح  کی  يزور  دنزاسب . اهبح  نآ  زا  ریش  ای  كزیتهرت و  ای  دوخن  بآ  اب  هدرک و 

ناوتیم  لاقثم  مین  ات  بح  نیا  زا  دنشونب و  هزات  ریش  ای  هدناسیخ  دوخن  بآ  ای  كزیتهرت 
109 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دنیامن فرصم  دنناوتیم  لکشم  نودب  مه  نآ  زا  رتشیب  بوطرم  ياهجازم  نابحاص  دروخ .
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ینوعرز نوجعم 

، دنازیرب ار  گنـس  دنک ، مضه  ار  ماعط  دنکـشب ، ار  اهداب  دروآ ، ظوعن  دـیازفایب ، ینم  دـهد ، توق  ار  تشپ  تسا ، لیدـبیب  هاب  تیوقت  رد 
: دوشیمن هنهک  زگره  هک  تسا  میدق  یبط  مولع  رارسا  زا  دیازفایب . تعماجم  تذل  رب  دنک و  جراخ  ار  هناثم  گیر 

مادـکره 5 زا  سفرک  خـیب  رایخ و  مخت  زغم  هزبرخ ، مخت  زغم  هاوخنان ، داشرلا ، بح  تسپـسا ، كدرز ،)  ) رزگ مخت  نایداب ، سفرک ، مخت 
ربنع لاقثم ، مادکره 3  زا  هبابک  هیوم و  لفلف  لفنرق ، هسابـسب ، لاقثم ، مادکره 10  زا  نارفعز  دوع و  یکطـصم ، هفرخ ، احرقرقاع ، لاقثم ،

. لاقثم  2 / 5 رقنقس ) یهام   ) ادیص هکمس  لاقثم ، مین 
. دنشرسب شدوخ  نزو  ربارب  ود  زا  رتمک  نازیم  هب  لسع  اب  هدرک و  ردوپ  ار  اهوراد 

. دوش لوانت  قدنف  کی  هزادنا  هب  رابره  بش  رهظ و  حبص و  هنازور 

زیوم تبرش 

ای هایـس  توت  ای  تابکرم  زا  یکی  ای  هبنا  اـی  روگنا  اـی  ساـنانآ  بآ  ولیک ، مین  هب  بآ  ولیک ، کـی  بیـس  بآ  ولیک ، مین  هتـسه  نودـب  زیوم 
. يروخیاچ قشاق  عبر  هدیئاس  نارفعز  رتیل ، کی  نابزواگ  قرع  ای  مرگ  نابزواگلگ 50  دشاب ، لیم  هب  هک  مادکره  کشمت  ای  توتهاش 

تبرـش دراو  دننک و  فاص  دوش ، فصن  ات  دـنناشوجب  بآ  رتیل  کی  اب  ار  نابزواگلگ  دـنناشوجب . مهاب  هقیقد  ار 10  اـههویم  بآ  زیوم و 
نآ زا  سپ  دنناشوجب ، رگید  هقیقد   10 دننکیم . تبرش  دراو  نابزواگلگ  هدناشوج  ياجب  ار  نآ  رتیل  کی  دشاب  نابزواگ  قرع  رگا  دنک .

ناکتسا ات 6  ناکتسا  هنازور 3  هدرک و  يرادـهگن  لاچخی  رد  دـنرادرب . شتآ  زا  دـنناشوجب و  رگید  هقیقد  دـنچ  هدرک و  دراو  ار  نارفعز 
. دننک لوانت 

110 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هیهاب هدنکارپ  هخسن  دنچ 

هرجنا مخت 

هژیوب تسا  هاب  يوقم  جیهم و  رایسب  دننک . لوانت  ار  نآ  ناکتسا  کی  هنازور  دنناشوجب و  دنفـسوگ  ریـش  رد  سفرک  مخت  اب  ار  هرجنا  مخت 
. ددرگ لوانت  اتشان  حبص  رگا 

هیام ریمخ  دنچ 

. تسا یهبم  تیاغ  هب  هاب  جییهت  رد  دوش  لوانت  دوخن  کی  رابره  ردق  هب  لیف  دنفسوگ و  رتسآ ، یهوک ، زب  رخروگ ، هیام  ریمخ 

هفرخ مخت 

. تسا نیدوربم 29 ] هاب  فعضم  و  نیرورحم 28 ] هاب  يوقم  هفرخ  مخت 

نارفعز تبرش  هفرخ و  مخت 
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لیم یکیدزن  زا  دـعب  دـننک و  نیریـش  لسع  یمک  اب  دـننک و  طولخم  هفرخ  مخت  اـب  ناکتـسا  مین  نازیم  هب  ار  نارفعز  تبرـش  ناـجازممرگ 
. دننک

ربنسوس

. دننک لیم  نیریش و  لسع  اب  طولخم و  نارفعز  تبرش  اب  ار  ربنسوس  مخت  ناجازمدرس 
. دنکیم ناربج  يزاسزاب و  هرابود  ار  هتفر  يورین  یکیدزن  زا  دعب  یعیبط  نئمطم و  الماک  لسع  يروخاذغ  قشاق  کی 

111 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

بیس بآ  اب  هدوس  نمهب 

يارب هدوب و  هاب  يوقم  رایسب  بیـس  بآ  ناویل  کی  ات  ناکتـسا  کی  رد  نمهب  ردوپ  يروخ  ابرم  قشاق  کی  فرـصم  اتـشان  حبـص  زور  ره 
. تسا ندب  مامت  تیوقت  ياتسار  رد  یسنج  يورین  يوقم  نادنملاس 

هاب تیوقت  یشلام  نغور  دامض و 

رمک يور  دامض  . 1

لگ نغور  غرممخت و  هدرز  اب  ار  نآ  زا  يرادـقم  بش  ره  ندرک  ردوپ  زا  سپ  هک  هدام  رن و  رمک  صرق  یتوکاـک و  نیچراد ، اـحرقرقاع ،
ار نآ  ياج  هتشادرب و  هاگنآ  دنامب . حبـص  ات  دندنبیم ، دنبراهچ  ياههرهم  يور  هتـشاذگ و  یخن  هچراپ  يور  مرگ  امرگ  طولخم و  خرس 

رگا رتيوق  دـنهدیم . شلاـم  یمک  هدرک  برچ  دـشاب  مرگ  جازم  ياراد  هکنآ  لاـثما  هنوباـب و  نغور  اـی  لـصنع )  ) یتـشد زاـیپ  نغور  اـب 
. دنیامن ریمخ  دشابیم  اهدامض  بیکرت  رد  روهشم  غومص  زا  هک  قشوا  ای  هروغنآ  ای  قزرا  لقم  بآ  اب  ار  ردوپ  دنهاوخیم 

یلسانت تلآ  يور  شلام  نغور و  . 2

ریز يور و  ات  ار  ندرک  برچ  دنهدیم . شلام  یمک  هدرک  برچ  بش  ره  مرگ  جازم  ياراد  ياهنغور  عاونا  زا  هنادهایس و  هنوباب ، نغور 
[. 30] دنهدیم همادا  اههضیب 

لمن نغور 

مادکره سگرن  نغور  نسوس ، نغور  ناسلب ، نغور  مرگ  نآ 15  ددع  دص  ره  يازا  رد  دنریگب و  ار  هراوس ) هچروم   ) گرزب ياههچروم 
مهاب  دوب  سرتسد  رد  هک 

112 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
ياپ و فک  رب  غرم  رپ  اب  تجاح  تقو  دنیامن . فاص  دـننک و  یـشک  هراصع  دـنزیوایب . زور  ات 10  ناتسبات 8  باتفآ  رد  دننک و  هشیـش  رد 

. دنلامب ناتشگنا 
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بیضق هدننکتخس  نغور 

یخن هچراپ  کمک  اب  دوش ، راخب  زایپ  تبوطر  زا  يرادقم  ات  دـنناشوجب  نیمـسای  نغور  مرگ  دنبوکب و 150  ددع  سگرن 5  تشرد  زایپ 
هب دوش و  ترگ  دـننام  مرن  اـت  دـنیاسب  بوخ  مرگ ، مادکره 3  کشم  یئاطخ و  روادج  سپـس  دـننک ، فاص  دـنریگب و  هراصع  دـنلامب و 

. دننک برچ  دنلامب و  نار  نایم  رمک و  هیصخ ، بیضق ، ياپ ، فک  رب  غرم  رپ  اب  تجاح  تقو  دننک . هفاضا  نغور 
دنزیمایب و نیمـسای  نغور  اب  هتخیب و  هتفوک و  ار  کشم  هبح  هبح . کی  یتبت  کشم  مرگ ، مادکره 3  زا  لدرخ  خرس ، هروب  لفلف ، نویفرف ،

. دننک برچ  نادب  ار  اهاپ  فک  اهنار و  بیضق و  هیصخ و  لبق  روتسد  دننام  دنراذگب . باتفآ  رد  زور  لقا 20  دح 

قلع نغور 

. دـنوش نتخوس  هب  کیدزن  اهولاز  ات  دـنناشوجب  میالم  یلیخ  شتآ  يور  سگرن  ای  نسوس  نغور  لاقثم  اب 30  ار  تشرد  يولاز  ددـع   30
. دنلامب هیصخ  بیضق و  رب  دنیامن ، هدافتسا  هب  عورش  زور  زا 40  دعب  دننک و  هشیش  رد  دننک و  یشک  هراصع 

تاّذذلم

: دییامن هجوت  دنیازفایم . تذل  رب  تبراقم  ماگنه  هک  یلامعتسا  دنتسه  ییاهوراد 
دینک ردوپ  طولخم و  مهاب  ءزج . مین  مادکره  زا  اریتک  هبل و  نسح  ءزج ، مین  کی و  مادکره  زا  یفوک  دعس  احرقرقاع و  لیفجنز ، هبابک ، * 

. دننک [ 31] الط تلآ  يور  یکیدزن  زا  لبق  تعاس  کی  غرم  هرهز  اب  و 
113 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

لح ناهد  بآ  اب  تجاح  تقو  دنزاسب و  بح  دنشرسب و  لسع  اب  هبح . کی  کشم  مرگ ، مادکره 3  زا  ینیچراد  لیفجنز و  احرقرقاع ، * 
. دنلامب بیضق  رب  دننک و 

زا لبق  هدرک  یـشک  هراصع  سپـس  دـنراذگب . باتفآ  رد  زور  تدـم 40  هدرک  هشیـش  رد  دـننک . لح  ماداـب  قبنز و  نغور  رد  ار  هزوغنآ  * 
. دشخب ینوزف  ار  تذل  دوش ، هدیلام  نیفرط  تالآ  رب  تبراقم 

تسین اهتبراقم  دادعت  ندرب  الاب  روظنم  هب  یـسنج  ياضعا  جازم  تیوقت  هک  مینکیم  بلج  هتکن  نیا  هب  ار  نالاسنهک  هجوت  مه  زاب  ادیکا 
لوط رب  دوش و  هسیئر  ياضعا  رد  طاشن  ندوزفا  بجوم  هک  تساهتفاب  رد  رورـس  دجو و  راشتنا  يزیرغ و  ياهورین  تیوقت  فدـه  هکلب 

. دیآ لمع  هب  مزال  تقد  ینم  لازنا  دروم  رد  دیاب  سپ  دیازفایب . رمع 
. تسام رظن  دروم  دنک  جراخ  سأی  یگدومخ و  زا  هداد و  شیازفا  ار  صخش  يورین  هک  یتبراقم  ره 

. دوشن فعـض  بجوم  اهتبراقم  ات  دنکیم  لمع  نآ  هب  دمهفیم و  دوخ  لاح  زا  هیاپ  بط  تاروتـسد  هدـننکتباجا  ار  هناشن  نیرتهب  سپ 
: دوش هجوت  دشابیم  نآ  رد  زین  ع )  ) موصعم مالک  زا  یتشادرب  هک  ریز  ياههیصوت  هب  سپ 

هداتف و ياپ  زا  ریپ  اب  یکیدزن  دوشیم . يزیرغ  ياهورین  تیوقت  رورـس و  دـجو و  بجوم  نانآ  اب  هدوارم  شوهم و  ابیز و  يور  هب  هاگن  ( 1
. دهاکیم يزیرغ  ياهورین  زا  هکلب  ددرگ ، رورس  دجو و  بجوم  دناوتیمن  دیآیمن  ششوخ  ناسنا  هچنآ  ابیزان و  ریغص و  رامیب و 

زا يزاسکاپ  شلام و  روآطاشن و  ياهمامح  تعیبط و  رد  تیلاعف  راک و  زا  نتفرگ  ورین  شزرو و  اب  هارمه  اـبیز  تعیبط  اـب  ار  هاـگن  نیا  ( 2
رد ار  همه  هک  مومس 

114 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
هب یملع  لـئاسم  رد  ردـقچ  هیاـپ  یمالـسا  یناریا - بط  دـینیبب  اـت  دـیراذگب  مه  راـنک  رد  مـیاهدروآ ، باـتک  نـیا  نوگاـنوگ  ياـهشخب 
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. تسا هتشاد  هجوت  اهتیعقاو 
ندب ات  دشاب  هتشذگ  بش  همین  زا  یکیدزن  ماگنه  دشابن ؛ رورـس  هبعالم و  يزاب و  نودب  یکیدزن  سپ  دشاب  حالـص  هب  تبراقم  هاگره  ( 3

. دشاب هدرک  ار  مزال  تحارتسا 
. دشاب لباقم  فرط  ندرک  هدامآ  فرص  دیاب  دشاب  ردقچ  ره  یکیدزن  تدم  ( 4

. دشابن یکیدزن  ندش  لماک  زا  رورس  لاخدا  ینعی 
زا يرگید  دربیم و  تذل  بل  تروص و  شوگ و  تشپ  اب  يزاب  زا  یکی  دوش . ییاسانش  اهكرحم  هب  تبسن  صخش  ره  ساسح  طاقن  ( 5

. دوش ییاسانش  دیاب  دشاب  مه  توافتم  هچ  رگا  یسکره  رد  مادکره  یلسانت ؛ تلآ  اب  يزاب  زا  دیاش  یموس  هنیس و 
تحار نیفرط ، يوس  زا  فیطل  تاملک  ندرب  راکب  مدع  ناهد و  ییوبدب  قرع و  يوب  لاثم  ناونعهب  دنزیهرپب . تسا  رفنت  دروم  هچنآ  زا  ( 6
هجوت دروم  زین  باوختخت  گنر  اهنآ و  گنر  اـههدرپ و  نییزت  یتح  باوخ ، لـحم  رد  بساـنم  گـنر  دوجو  مدـع  باوخ ، قاـتا  ندوبن 

. تسا
. وریغ تروص و  رس و  يوم  حالصا  شوخ و  يوب  ندرب  راکب  یکیدزن و  زا  لبق  مامحتسا  ( 7

. دریذپن تروص  دناهدیسرن  جوا  هلحرم  هب  ود  ره  هک  ینامز  ات  لوخد  ( 8
. تسا مزال  ندب  یناربج  تایلمع  يارب  شمارآ  نیا  دروخن ، ناکت  ياهقیقد  دنچ  دباوخب و  تسار  يولهپ  هب  درم  لازنا  زا  سپ  ( 9

115 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
لسع رگا  دننک . لوانت  تسار ، يولهپ  رب  تحارتسا  هقیقد  دنچ  لازنا و  زا  سپ  دنشاب . هتـشاد  باوخ  قاتا  رد  هشیمه  ار  لسع  زا  یفک  ( 10

. دوش لیم  اراوگ  برش  ناویل  کی  نازیم  هب  نارفعز  زیوم و  تبرش  دوبن 
. دنک ءاربتسا  راردا و  دزیخرب و  ياج  زا  مارآ  نآ  زا  سپ  ( 11

اما تسا . ریظنیب  توهـش  جـییهت  رد  ددرگ  لوانت  روقنقـسا  یهام  تشوگ  یمک  هیهاب  يوراد  ره  اـب  هارمه  رگا  [: 32] روقنقسا یهام  ( 12
. درک دیابن  طارفا 

116 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هدنکارپ ياههیصوت  شخب 

هراشا

زا سپ  نادرم  زا  يرایسب  تسین . یلصا  كالم  نس  دشابیم ، حرطم  جاودزا  يارب  درم  نز و  ندوب  ناسمه  ندوب و  ربارب  یمالـسا  بط  رد 
تیباذـج درم  هدـش ، دوکر  راچد  يرهاظ  ییابیز  ظاحل  زا  رـسمه  هکیلاحرد  دـننکیم  ادـیپ  یـصاخ  تیباذـج  یناوج  نارود  ندـنارذگ 

اب ياهتبراقم  سپ  دوشیم . هجوت  مک  یـسنج  ظاـحل  زا  دوخ  رـسمه  هب  هجیتن  رد  دوشیم . لـیامتم  رگید  ناـنز  هب  هدرک و  ادـیپ  يرتشیب 
شهاک بجوم  دوشیم و  ریپ  ابیزان و  نز  اب  هطبار  نامه  دننام  هطبار  نیا  دریذپیم . تروص  هفیظو  ماجنا  دیاش  یلیمیب و  يور  زا  رـسمه 

[. 33] دیامن ساسحا  ناوج  ار  دوخ  رسمه  نانچمه  درم  ات  دشاب  هتشاد  يرتشیب  هلصاف  تسا  رتهب  درم  نز و  نس  یلک  روطب  رمع !
ماش دید . دنهاوخ  يدج  نایز  دنروخن  چیه  اهبش  رگا  درذگب  زا 40  ناشنس  هک  یناسک  تسا و  دب  رایـسب  نادنملاس  يارب  ماش  ندروخن 

! ییامرخ هناد  هب  یتح  دوش  كرت  دیابن  اما  دشاب  کبس  مک و 
117 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

لادتعا نهک  نینـس  رد  یکـشخ  يرت و  نایم  يوق و  ار  ندب  دوشیم . هیـصوت  الاب  نینـس  يارب  دشاب  هدش  هدیـشوج  هک  هزات  ریـش  فرـصم 
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مه تساذـغ و  مه  ریـش  یمالـسا  بط  رد  دربـن . دوس  ریـش  فرـصم  رد  هک  تسین  ندـب  ياـضعا  زا  يوـضع  چـیه  [. 34] دروآیم دوجوب 
. تسوراد مه  اهيرامیب و  زا  يریگشیپ 

واگ ریش 

هراشا

يدرـس هب  لیام  لدتعم  نآ  تعیبط  تسا . رتکیدزن  واگ  ریـش  هب  جازم  صاوخ و  رظن  زا  زب  ریـش  دیآیم . باسح  هب  ریـش  نیرتهب  واگ  ریش 
. تسا دیفم  یلصف  ياهشزیربآ  ماکز و  یلصف و  ياهتیساسح  بحاص  نارامیب  ییاذغ  میژر  يارب  تسا و 

! دننادب رترب  ار  واگ  ریش  دنزیهرپب و  دنفسوگ  ریش  زا  دنراد  راح  يارفص  هک  یناسک  تسا . رابتراسخ  دارفا  زا  یخرب  يارب  دنفسوگ  ریش 
.« تسا ضرم  شتشوگ  یلو  افش  زین  نآ  زا  هتفرگ  یناویح  نغور  افش و  واگ  ریش  : » تسا هدش  فیرعت  نینچ  ثیدح  نیا  رد  واگ  ریش 

یبرچ دـب و  نالاسنهک  يارب  یلو  تسافـش  یمالـسا  بط  نایاوشیپ  نابز  زا  واگ  نغور  تسا . دـنیاشوخان  الاب  نینـس  يارب  یناویح  نغور 
[. تسا 35 هدش  فیصوت  بوخ  واگ  یبرچ  صوصخب  یناویح 

.« تسا نامرد  دنتسه  راچد  هدعم  همضاه  ءوس  هب  هک  یناسک  يارب  رتش  ریش  : » دیامرفیم ص )  ) ربمایپ نابز  زا  یمالسا  بط 
. تسا رتش  ریش  رد  برذ 36 ] يرامیب  جالع 

118 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

ریش ياههدروآرف 

نآ فرـصم  تایاور  زا  یخرب  رد  هدش و  تمذـم  نآ  زا  تایاور  زا  یخرب  رد  یمالـسا  بط  رد  هک  دـیآیم  رامـشب  ریـش  تاقتـشم  زا  رینپ 
روآاهتـشا و ناهد و  هدـننکوبشوخ  اذـغ و  هدـننکمضه  روآباوخ و  رینپ  ص )  ) مرکا ربمایپ  نابز  زا  تسا . هدـش  فیـصوت  بوخ  رایـسب 

: تسا هجوت  بلاج  یمالسا  بط  ثیداحا  رد  زین  رگید  ياهاذغ  اب  رینپ  عمج  تسا . هدش  فیصوت  اهاذغ  ندرک  ذیذل 

نان اب  رینپ  ودرگ ، اب  رینپ  هزبرخ و  اب  رینپ 

رد دـیفم و  ناهاگماش  رد  رینپ  فرـصم  تسا . هدـش  فیـصوت  بوخ  کمن  اب  رایخ  هکنآ  دـننام  تسا . هدـش  هدرمـش  دـیفم  مهاب  نامزمه 
. دیآیم رامشب  رابنایز  دادماب 

[. تسا 37 هدش  شرافس  رینپ  اب  ودرگ 

تسام 38]

تابوسر اما  تسا . بوطرم  درـس و  شتعیبط  هک  تسا ؛ تسام  دشابیم  مدرم  زا  يرایـسب  هجوت  دروم  هک  ینبل  ياههدروارف  زا  رگید  یکی 
لیدبت  رد  دهدیم و  شیازفا  ار 

119 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
زا تسا  مزال  اهيرامیب  بلغا  رد  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  تسا . راذگریثأت  ندب  ياهتفاب  اهدنوآ و  رد  بوسر  ادوس و  هب  یفاضا  طالخا 

ولگ و قلح و  رادـج  تسا ، هتفر  یـشرت  هب  ور  هک  یتسام  صوصخب  تسام  رد  دوجوم  کـیتکال  دیـسا  دوش . يراددوخ  تساـم  فرـصم 
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ياهيرامیب ياراد  هک  یناسک  دهدیم . بوسر  ار  يرامیب  ره  طلخ  ددرگیم و  تنوفع  زورب  بجوم  دـشارخیم و  ار  هیر  يادـتبا  هنیس و 
: دنوشیم عنم  تسام  فرصم  زا  ادیکا  دنتسه  ریز 

(، سیسایروزپ  ) رشتنم يامزگا  مسیتامر ، زورترآ ، کیتایس ، دردرس ، ماکز ، مشچ ، ياهشزیربآ  یلصف و  ياهتیـساسح  یگدروخامرس ،
تسد و تسوـپ  یکـشخ  ریهک ، اـپ ، تسد و  يدرـس  بت ، زرل و  راـح ، ياـمرگ  یگتفرگ و  رگ  اـپ ، قاـس  نتفر  شغ  سیراو ، وـناز ، درد 

 ................ ....! رگید يرامیب  اههد  يزغم و  ياهروموت  هژیوب  یناطرس  ياهروموت  هدنیوش و  عیام  هب  تبسن  تیساسح 

تسام حالصا 

ياهنایز ناهایگ  زا  يریداقم  ندوزفا  اب  ناوتیم  تسا  یمالسا  یناریا - بط  هتفرشیپ  ياههخاش  زا  یکی  هک  تاحلصم  ملع  زا  هدافتـسا  اب 
ار نآ  هاگنآ  دورب . الماک  نآ  بآ  ات  دننک  نازیوآ  هتشاذگ و  یخن  هسیک  رد  تسام  هک  بیترت  نیا  هب  داد . شهاک  ار  دایز  تسام  فرصم 
رپ ار  هدـیکچ  تسام  ردوپ ، تروصب  هدـش  کشخ  یهوک  سفرک  یلومعم و  سفرک  نشیوآ ، ربنـسوس ، یتوکاـک ، عاـنعن ، هنوپ ، ردوپ  اـب 

میسلک دننام  دنمزال  ندب  يارب  یندعم  داوم  دنهد . رارق  هدافتسا  دروم  وریغ  غود و  یلومعم ، تروصب  ار  هدمآ  تسدب  لوصحم  نیا  دننک .
. دشابیم ام  ندب  زاین  دروم  یندعم  داوم  زا  یکی  مه  نآ  هک  [ 39

120 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
« تسا دنمدوس  هامرویرهش  رد  تسام  ندروخ  : » دنیامرفیم ع )  ) اضر ماما 

مه هاوخنان ) دننام   ) ياهدننکمضه نآ  يور  دناسرن ، نایز  ار  وا  تسام  دروخب و  تسام  دـهاوخیم  سکره  : » دـنیامرفیم ع )  ) مظاک ماما 
« دروخب

مامح و رد  درس  بآ  فرصم  ینیریـش و  ندروخ  زا  سپ  درـس  بآ  مرگ ، ياذغ  زا  سپ  درـس  بآ  ندروخ  بآ ، ندروخ  یبرچ  اب  هارمه 
يزیچ ندیشچ  دننام  مکمک و  هکنآ  طرـشب  تساراوگ  اوه  يامرگ  ماگنه  درـس  بآ  فرـصم  اما  تسا . هدش  یهن  مرگ  مین  بآ  ندروخ 

. دشاب ناهد  رد 
121 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

نادنملاس ینیریش 

نادـنملاس ینیریـش  دـننک . هدافتـسا  دـنراد  زاجم  یتح  یندوزفا  داوم  هک  ییاهینیریـش  یتعنـص و  ياهینیریـش  زا  نادـنملاس  دـیابن  زگره 
. دندیفم عقاوم  زا  يرایسب  رد  زین  دوشیم  هیهت  هناخ  رد  هک  ییاهابرم  تسا . تابن  ریجنا و  شمشک و  رکشین و  لسع ، نانآ  عبط  ساسارب 

. تسا دیفم  نانآ  هظفاح  تیوقت  يارب  لسع  ردنک و 

نادنملاس رد  بت  جالع 

ییایمیش يوراد  عون  ره  فرصم  زا  درب و  دنهاوخ  هرهب  یعیبط  ياهاذغ  اهوراد و  زا  طقف  یگدروخامرـس  ماگنه  بت  عفر  يارب  نادنملاس 
: زا دنترابع  بت  دض  ییاذغ  ياهوراد  دنیامن . زیهرپ  دیاب  وریغ  نفونیماتسا و  دننام 

. دنـشونب ناویل  کی  رابره  بش  رهظ و  حبـص ، راب  لقا 3  دـح  هنازور  طولخم و  مهاـب  هک  نیریـشومیل  بآ  هناودـنه و  بآ  بیـس ، بآ  - 
. دنیامن هفاضا  اههویم  بآ  هب  مه  ار  دیب  قرع  دنتساوخ  رگا  رتيوق 

. دنکیم زاینیب  ییایمیش  يوراد  ره  زا  ار  نادنملاس  هک  تسا  رببت  ییاذغ  يوراد  رکشین  یعیبط  ملاس و  رکش  - 
. تسا بسانم  یمتخ  لگ  هدناشوج  بآ  اب  هیوشاپ  دشاب و  هتشادن  هفرس  هک  یتروص  رد  ینامع  يومیل  هدرکمد  - 
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. تسا بسانم  یمتخ  لگ  هدناشوج  بآ  اب  هیوشاپ  دشاب و  هتشادن  هفرس  هک  یتروص  رد  ینامع  يومیل  هدرکمد  - 
هک يزیچ  ره  زا  دـنوش . لئاق  توافت  یلعف  طیارـش  اب  دـندادیم  ماجنا  یناوج  نامز  رد  هک  ناشیاهراک  زا  یخرب  دروم  رد  دـیاب  نادـنملاس 

يدروم يارب  ارهاظ  رگا  یتح  ییایمیـش  ياهوراد  دـننک . زیهرپ  دوشیم  راح  مرگ  کشخ و  یتح  ای  درـس و  کـشخ و  جازم  هبلغ  بجوم 
. تسا رابنایز  نانآ  يارب  ندب  ياهتفاب  رد  کشخ  رتسب  داجیا  لیلدب  دنشاب  دیفم 

122 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
توافت اما  يریپ ! ماگنه  رد  رگید  یکدوک و  يدازون و  نامز  رد  یکی  دنرترابنایز ؛ نارود  دنچ  رد  ییایمیش  ياهوراد  ضراوع  نیرتالاب 

! يریپ ماگنه  نتفر  فعض  هب  ور  تسا و  ناکدوک  نادازون و  ندوب  دشر  هب  ور  تسه  هک  يراکشآ 

نالاسنهک رد  هاب  يوقم  ياهاذغ 

ماع و روطب  ندب  مامت  تیوقت  بجوم  تسا  هدـش  ماجنا  ندـب  رد  طالخا  لیدـعت  يزاسکاپ و  هک  ینامز  الاب  نینـس  رد  هاب  يوقم  ياهاذـغ 
: دوشیم صاخ  روطب  یسنج  يورین  تیوقت 

اب غرممخت  تشوگ ، اب  هارمه  غرممخت  فرـصم  دشاب ، هدش  هیهت  مدـنگ  ناوج و  هرب  تشوگ  زا  هک  میلح  نوتیز ، نغور  زایپ و  غرممخت و 
ناراوخفلع ناگدـنرپ و  تشوگ  اب  تشوگ و  اب  غرممخت  ندروخ  دوش . خرـس  دـجنک  نغور  یناویح و  ای  نوتیز  نغور  رد  رگا  هژیوب  زایپ 

ماما زا  هک  یتیاور  رب  انب  یـسنج  يورین  ندب و  تیوقت  يارب  غرممخت  نیرتهب  تمالع  دـیازفایم . نآ  هیهاب  تارثا  هب  دنـشاب  یهبم  دوخ  هک 
. دشابن تخاونکی  نآ  رس  ود  هک  تسا  یغرم  مخت  هدش  لقن  ع )  ) یلع

ياهوراد اب  اهنیا  هعومجم  نارفعز و  لسع و  ردـنک و  لسع ، ردـنک و  لسع ، نارفعز و  لسع ، لـیفجنز و  لـسع ، ریـش و  دنفـسوگ ، ریش 
هزیروتساپ ریغ  ریش  يرادقم  قوف  ياهوراد  رانک  جازم  یکشخ  زا  يرود  يارب  تسا  مزال  دنتـسه . هاب  يوقم  یـسنج ، يورین  تیوقت  رگید 

. دوش فرصم 
خبط نآ  اب  هک  ییاذغ  داوم  ینیمزبیـس و  تسا . یـسنج  ناوت  يوقم  هدرک و  فرطرب  ار  فعـض  ریـش  اب  هتخپ  دنفـسوگ  تشوگ  ندروخ 

رارکت اما  تسا . هاب  يوقم  دوش 
123 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. تسا یناوارف  نیماتیو ث  ياراد  ماخ  ینیمزبیس  تسا . ّرضم  نادنملاس  هدعم  يارب  نآ 
. دنربیم راکب  هدعم  مخز  هلمج  زا  هدعم  ياهیتحاران  يارب  ار  نآ  هزات  بآ 

: دوخن
دوخن اهنت  هک  تسا  ياهداس  ياذغ  بآ  دوخن  دشابیم . مرگ  شجازم  تسا و  روآداب  دوریم . رامـشب  روهـشم  هیهاب  ياهاذغ  اهوراد و  زا 

بآ نوتیز و  نغور  اب  فرـصم  ماگنه  دوش . اّرهم  مرن و  الماک  ات  دوشیم  خـبط  حبـص  اـت  بش  میـالم  هلعـش  يور  کـمن  یمک  بآ و  اـب 
. دیآیم رامشب  درس  طالخا  زا  شراوگ  هاگتسد  هدننکكاپ  ياذغ  وراد و  ناونعهب  یتنـس  بط  رد  دزاسیم . ریذپلد  ار  شاهزم  شرتومیل 

. دوریم رامشب  یبسانم  ياذغ  هاب  يورین  زا  نیسویأم  نیدوربم و  يارب 

ندب ياجره  رد  فعض  ساسحا 

يرامیب و ره  تروص  نیا  رد  هک  دـنروخب  ریـش  اب  شیم  تشوگ  دـننکیم  فعـض  ساسحا  دوخ  ندـب  ياـجره  اـی  بلق و  رد  هک  یناـسک 
عاونا رب  هوالع  ریـش  اب  دنفـسوگ  تشوگ  دـباییم . ماکحتـسا  ناشاههثل  دریگیم و  ورین  ندـب  دوریم ، نوریب  نانآ  نت  دـنبدنب  زا  یتحاراـن 

[. 40] دشابیم رارقرب  شایتمالس  دشاب ، مارم  رب  شایسنج  يورین  یسک  هاگره  تسا و  یسنج  يورین  يوقم  دراد  ندب  يارب  هک  يدئاوف 
! میرامشب دودرم  قلطم  روطب  ار  تشوگ  ندروخ  میناوتیمن  ام  سپ 
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124 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
يادـف ار  نآ  تسنادیم ، دنفـسوگ  زا  رتدنمـشزرا  ار  يزیچ  دـنوادخ  رگا  : » دـنیامرفیم هک  دـییامن  هجوت  ع )  ) متفه ماما  ياـبیز  هیرظن  هب 

.« درکیمن لیعامسا 
. دشاب نادیم  زوریپ  اههخـسن  رگید  اب  هارمه  اهناطرـس  اب  هلباقم  رد  دناوتیم  دنفـسوگ  تشوگ  هک  مدـش  هجوتم  لاس  نایلاس  تایبرجت  رد 

رود ياههار  هکیلاحرد  دوریم . یتسین  يوسب  هاگآدوخان  دـنهنباو  رگا  ار  يریپ  جازم  هک  تسا  نآ  نادـنملاس  رد  راکنا  لباق  ریغ  هلئـسم 
. تسام نادنمشناد  تسد  رد  سردوز  يریپ  دنیاشوخان و  هدیدپ  نیا  زا  ندش 

هدرمـش هزیکاپ  لالح و  ام  نید  رد  هک  ییاهتشوگ  مامت  فرـصم  تسا . يرورـض  مزال و  دودـح  ظفح  اب  ناـسنا  يارب  تشوگ  فرـصم 
دوخ ياج  رد  دنراد و  يدئاوف  ندب  يارب  وریغ  ناگدنرپ و  وهآ و  دـننام  يراکـش  تاناویح  رتش و  دنفـسوگ و  تشوگ  دـننام  تسا  هدـش 

یکشخ ایرد و  رد  راوخفلع  ناروناج  ات  هتفرگ  ییایرد  ناروناج  زا  تشوگ  لالح  تاناویح  مامت  دیـص  يارب  دنیآیم . باسح  هب  زین  وراد 
. دـشابیم دوخ  ناگدـنب  يارب  دـنوادخ  تاروتـسد  هب  طوـبرم  هک  تسا  ینیناوـق  عرـش  نید و  ساـسارب  همه  همه و  یـشحو ، ناگدـنرپ  و 
رادقم و هب  زیچ  ره  هتبلا  دنشابیم . يرورـض  زیاج و  رمع  لوط  داجیا  يارب  هک  هتـشاذگ  يدئاوف  تشوگ  لالح  تاناویح  همه  رد  دنوادخ 

. تسا مومذم  يدروم  ره  رد  يورهدایز 
گنهامه همانرب  کی  اب  هک  دننادب  نالاسنهک  ات  میرمشیم  رب  رمع  لوط  داجیا  مسیناکم  هئارا  يارب  کیهبکی  ار  اهتشوگ  لالح  نیا  ام 

. میبای تسد  رتالاب  نرق و  کی  زا  شیب  رمع  هب  میناوتیم  دنوادخ  شناد  رب  یکتم  و 
125 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

نآ عاونا  رد  تشوگ 

هراشا

ياهلاس رد  مدرم  يارب  ار  هچنآ  میهدیم و  رارق  یـسررب  دروم  یمالـسا  یناریا - بط  هاگدـید  زا  اهنآ  صاوخ  اب  ار  نایکام  غرم و  عاونا 
. میهد رارق  هدافتسا  دروم  هدروآ و  نوریب  تسا  بسانم  یناوج  يزیرغ  ياهورین  دقف 

ناـیم تفاـطل  هجرد  ظاـحل  زا  هتبلا  تساـهنآ . ندوب  رتفـیطل  دروـم  نیلوا  رد  رگید  ياـهتشوگ  هب  تبـسن  ناگدـنرپ  تشوـگ  تواـفت 
تـشوگ هکارچ  دنراد . رارق  تیولوا  رد  نادـنملاس  يارب  غرم  هب  تبـسن  اههجوج  تسا  ملـسم  هچ  نآ  تسا . رایـسب  ياهتوافت  ناگدـنرپ 

دنراد و ینیگنـس  مضه  نادنملاس  هدعم  رد  اما  دروآ . دهاوخن  دوجوب  یلکـشم  دشاب  مه  مکحتـسم  هچره  ناناوج  ندـب  رد  شراوگ  يارب 
. میربب مان  نانآ  يارب  ناگدنرپ  ریاس  سورخ و  هجوج  زا  میئوگیم  نخس  غرم  زا  رگا  لاثم  ناونعهب  تسا  رتهب 

تـسا ملـسم  هچنآ  دـنامضهرید ، اـهنآ  زا  یخرب  دوشیم . هتـسسگ  مه  زا  مرن و  بوخ  ناـهد  رد  تسا و  تخپدوز  ناوـج  غرم  تشوـگ 
. دنتسین رادروخرب  نادنملاس  يارب  یبسانم  تشوگ  زا  ینیشام  راذگمخت  ياهغرم  اصوصخ  راذگمخت  ياهغرم 

. دنرتبسانمان ناشدوخ  زا  زین  ناشیاهغرممخت 
يوقم شزرااـب و  ناـسنا  يارب  ار  ناگدـنرپ  تشوگ  دـنامیم و  یقاـب  ناگدـنرپ  ياـهلاب  يور  رب  هک  تسا  زاورپ  يورین  تارثا  مود  هتکن 

. دیآیمن دوجوب  زگره  ینیشام  حالطصا  هب  یشرورپ و  ناگدنرپ  تشوگ  رد  هک  يزیچ  دنکیم .

طب لاچرخ ، باخرس ، هربوه ، كدرا ، یباغرم ، زاغ ،

خبط دیاب  هکرس  و  لباوت 41 ] ریزابا و  اب  اذل  دنشابیم . زپرید  مضهلا و  ئطب  دنوریم ، هار  دنک  هتسهآ و  رایسب  هک  دنتسه  یناگدنرپ  اهنیا 
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هک  یتنوفع  تظلغ و  رطاخهب  دندرگ 
126 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

هدش هنسرگ  الماک  دیاب  لوانت  ماگنه  دننک ، هدافتـسا  هژیو  طیارـش  اب  اهتشوگ  نیا  زا  دیاب  نادنملاس  دنیامن . داجیا  هدعم  رد  تسا  نکمم 
. دنشاب

اهتشوگ نیرتهب  زا  یکی  دوش  مضه  بوخ  رگا  دشابیم . هلیـضف  تبوطر  اب  کشخ  لوا  رد  مرگ و  مود  رد  ناگدـنرپ  نیا  تشوگ  جازم 
هچنانچ دنکیم . داجیا  هدور  هدعم و  رد  نفعت  ددنبیم و  ار  اهرادگ  دروآ و  رابب  ینیگنـس  تروص  نیا  ریغ  رد  دـشابیم ؛ نالاسنهک  يارب 

نفعت ندشن و  مضه  داب و  ندرک و  هماخت  بجوم  دنرب  ندروخ  هب  تسد  دشاب و  هدشن  داجیا  اذغ  هب  دیدش  لیامت  قداص و  ياهتـشا  زونه 
ییاذـغ میژر  رد  مک  رادـقم  هب  هتفه  ره  دـیامن  مضهلا  عیرـس  ار  تشوـگ  دـهد و  شهاـک  ار  تظلغ  هک  بساـنم  هیودا  اـب  سپ  دوـشیم .

مزال نیرورحم  يارب  نآ ! لاـثما  لـفلف و  لـیفجنز و  هریز و  دـننام : دـشاب ؛ مرگ  شجازم  دـیاب  نیدوربم  يارب  هیودا  دریگ . رارق  نادـنملاس 
هدنام زاب  زاورپ  زا  دنـشاب و  هتفای  شرورپ  سفق  رد  اهنیا  رگا  نآ ! لاثما  هبوچدرز و  لدنـص و  زینـشگ و  دننام : دشاب  درـس  شجازم  تسا 

. دننک لوانت  نانآ  تشوگ  زا  رکفت  لها  نادنمشناد و  تسین  حالص  دنشاب 

کشجنگ رتوبک ، نیچردلب ، جاّرد ، کبک ، تشوگ 

. دراد شیارگ  یکشخ  هب  نانآ  تشوگ  دنتسه و  مرگ  جازم  ياراد  ناگدنرپ  نیا 
نیا زا  یکی  هتفه  ره  رد  بترم  روطب  اما  لزان  رادقم  هب  نادنملاس  دنشابیم . دیفم  هاب  زا  نیـسویأم  نیدوربم و  يارب  دنراد و  ناوارف  يژرنا 

. دننک فرصم  ار  اهتشوگ 

وهآ تشوگ 

نیدوربم و قفاوم  تساراد . ار  ناسنا  هب  جازم  نیرتکیدزن  راکـش  ياهتشوگ  نایم  رد  تسا . کشخ  مرگ و  مود  رخآ  رد  وهآ  اـی  لازغ 
مضهلا و عیرس  نیبوطرم و 

127 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
يارب ار  اذغ  نیا  تاجهیودا  اب  نآ  خبط  بسانم و  نالاسنهک  جازم  يارب  تسا . نآ  هدام  زا  رتهب  نآ  رن  تشوگ  تسا ؛ اذغلا  لیلق  ففجم و 

. دنکیم ریذپلد  مه  الاب  نینس 

نزوگ تشوگ 

بیجع ناویح  نیا  رمع  تسا . هدش  هدید  مه  لاس  ات 700  تسالاب . رمع  لوط  اب  یـشحو  تاناویح  زا  یکی  تسا . کشخ  مرگ و  موس  رد 
مـضهلا عیرـس  اما  تسادوس  دلوم  شتـشوگ  دوشیم . دروآرب  دوشیم  ضیوعت  شندب  رد  لاس  دصکی  ره  هک  ییاههناثم  دادـعت  يور  زا 

. دشابیم نیدوربم  هاب  يوقم  تسا و  لوب  ردم  دشابیم .
ناویح ندـب  رد  ندـیود  سرت و  ماگنه  داـیز  تاحـشرت  رثا  رد  هک  دـنناودن  دـنناسرتن و  رودـقملا  یتح  راکـش  ماـگنه  ار  ناویح  نیا  دـیاب 
هدروخ دایز  بآ  هکیلاحرد  ای  دوش ، دیص  ناتـسمز  رد  نزوگ  تسا  رتهب  تشاد . دهاوخ  يدایز  تیمـس  هدش و  رتمرگ  رایـسب  شتـشوگ 

حبذ هاگنآ  دوش ، مک  شاهرهلد  بارطضا و  دنراذگب  دنهدب و  وا  هب  ناوارف  بآ  دنراد و  هگن  یتدم  دیص  زا  سپ  هکنآ  ای  دوش . حبذ  دشاب 
بوخ دننک و  هفاضا  نآ  هب  تبـش  يرادقم  خبط  ماگنه  دوش و  فرـصم  رتدوز  دیاب  سپ  دوشیم ، نفعتم  دوز  ناویح  نیا  تشوگ  دنیامن .
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مـضه دوز  ات  دنماشایب  [ 42] دـیناف دـنیامن و  هفاضا  لسعلا  ءام  ریجنا و  تبرـش  دـننام : نیلم  تابرـش  نآ  لوانت  زا  دـعب  دوش . اّرهم  ات  دـنزپب 
. ددرگ

ناویح نیا  تشوگ  زا  رمع  لوط  شیازفا  رب  ینبم  صاوخ  تسا و  نیرتهب  دوش  لمع  الاب  طیارـش  اـب  هچناـنچ  نـالاسنهک  يارب  نآ  تشوگ 
ياهيزاسکاپ ییوراد  ییاذـغ و  متـسیس  رگا  دـشابیم . هجوت  دروم  رایـسب  ینامرد  ولاز  دـننام  رمع  لوط  داجیا  رگید  ياهشور  اب  هارمه 

دهاوخ هجوت  لباق  نالاسنهک  يارب  رمع  لوط  یتمالـس و  داجیا  رد  نزوگ  تشوگ  شقن  دوش ، ماجنا  تاردم  لهـسم و  جضنم و  رب  قبطنم 
نآ  فرصم  رادقم  دوب .

128 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
يارب نآ  تشوگ  فرـصم  رادـقم  اههیلک  تیوقت  يزاسکاپ و  ماگنه  دـشابیم . مرگ  نازیم 50  هـب  زور  ره  هزور  ییاذغ 15  میژر  ماگنه 

. دوش هتخپ  هریز  نیچراد و  لیفجنز و  ای  تبش  اب  هک  تسا  زور  رد  مرگ  دصکی  ات  نالاسنهک 

تاناویح ءاشحا 

نادریش باریس و 

دیابن دنـشابیم . توافتم  دـنراذگیم  ندـب  رب  هک  یتاریثأت  یـسانشجازم و  رد  دـنراد  رارق  مکـش  لخاد  رد  هک  ییاهنآ  دنفـسوگ  ءاضعا 
بآ هکرـس ، ینـشاچ  اب  دناوتیم  دنفـسوگ  نادریـش  باریـس و  نادنملاس  يارب  تسناد . ناسکی  رگج  هولق و  لد و  اب  ار  دنفـسوگ  هبمکش 
هدش هتفرگ  نآ  هب  هدیبسچ  ياهیبرچ  اما  دشاب  هدشن  هتفرگ  نآ  ياهزرپ  هکنآ  طرشب  دشاب . دیفم  رانا  بر  تبرـش  هروغبآ و  شرتومیل ،

. تسا یب  هورگ آ و  ياهنیماتیو  یندعم و  يذغم ، داوم  زا  راشرس  الرازه  يراگن و  باریس و  ياهزرپ  دشاب .
. میدیزگرب یناطرس  نارامیب  نامرد  يارب  ار  نآ  سپ  تسا  لداعت  هب  کیدزن  شجازم 

نوخ توافتم  الماک  یجازم  اـب  هولق  لد و  رگج و  اـما  تسا . سومیکلا  حـلاص  دـش  رکذ  هک  ییاهینـشاچ  اـب  هارمه  نآ  زا  لـصاح  نوخ 
. دننکیم دیلوت  فیثک 

دنفسوگ هولق  لد و  رگج و 

هکنآ رگم  دشابیم . نفعتلا  عیرـس  يراجم و  رد  كولـسلا  ئطب  نآ  زا  دلوتم  نوخ  مضهرید و  ظیلغ و  تسا . رت  مرگ و  جازم  ياراد  رگج 
هیودا نیدوربم  رد  زینشگ و  هکرس و  نیرورحم  رد  نآ  حلصم  دشاب . نآ  لاثما  کشخ و  زینشگ  ینیچراد و  هماکبآ و  هکرـس و  کمن و  اب 

. تسا هراح 
129 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

. دوشیم نآ  کیرحت  بجوم  تسا و  ّرضم  عرص  هب  التبم  نارامیب  يارب  زب  رگج 
. دشاب كانرطخ  تسا  نکمم  یهام  هک  روطنامه 

هولق

جازم هدومن و  تخـس  تفـس و  ار  هولق  تشوگ  هیلک  زا  راردا  رمتـسم  روبع  دشابیم . نوخ  مومـس  روبع  يارجم  هک  تسا  هیلک  نامه  هولق 
مضه و رید  شتـشوگ  تسا . هدش  مالعا  هورکم  ناسنا  يارب  وضع  نیا  ندروخ  ببـس  نیدب  دـنکیم . یلوتـسم  نآ  رب  ار  فثاکتم  يادوس 
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. دشابیم سومیکلا  يدر  نآ  زا  لصاح  طلخ  هدوب و  اذغلا  لیلق 

لد

ار شبحاص  تایصوصخ  لد  ندروخ  هک  دندوب  دقتعم  مدرم  میدق  رد  دشابیم . مضهرید  تخس و  شتشوگ  درادن . هولق  زا  رتهب  یتیعضو 
تیعقاو دننک . ادیپ  ریـش  لد  حالطـصا  هب  دنوش و  عاجـش  سرتن و  ات  دندروخیم  دندروآیمرد و  ار  گنلپ  ریـش و  لد  اذل  دنکیم ، لقتنم 

؟ دنشاب سرتن  عاجش و  رگید  ناگدنرد  ریش و  هک  اجک  زا  هک  تسا  نآ 
نیا تعاجـش  یکاـبیب و  زا  ناـشن  ناراوخفلع  نادازوـن  عاـفدیب و  فیعـض و  ناوـیح  دـنچ  لـباقم  رد  گـنلپ  ریـش و  تبالـص  تردـق و 

. تسین ناگدنرد 
ناروناـج بلق  دـندوب  دـقتعم  مدرم  دـشابیم . حالـصا  هـب  مزـال  هـک  دراد  رب  رد  یملع  ياهـتکن  اـما  دـشاب  نـنفت  يارب  يزیرگ  دـیاش  نـیا 
تاناویح تافص  لاقتنا  يارب  اما  دشاب . تسرد  تسا  نکمم  دراوم  یخرب  رد  رظن  نیا  دنکیم . لقتنم  ناسنا  هب  ار  ناویح  نآ  تایـصوصخ 

هلوقم نیا  رد  هک  تافـص  نآ  شریذـپ  يارب  ندـب  ندرک  هدامآ  تهج  تسا  ییاـهوراد  فرـصم  زا  تراـبع  هک  دراد  دوجو  ییاـهراکهار 
. دشاب ّرـضم  ای  دیفم  دناوتیم  هک  تساهتشوگ  عاونا  یجازم  ریثأت  تسا  مهم  هچنآ  نالاسنهک  يارب  درادن . دوجو  نآ  حرط  يارب  یتصرف 

هک  تسییاهاذغ  تسا  رابنایز  نسم  دارفا  يارب  هچنآ  سپ 
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ییاذـغ هریجنز  زا  تسا  رتهب  تساهتشوگ و  نیا  هلمج  زا  لد  دروایب . دوجوب  تظلغ  فثاکت و  ظاحل  زا  تخـس  يادوس  ظیلغ و  طالخا 
. تسا هدش  مالعا  هورکم  رگج  هولق و  لد ، ندروخ  یمالسا  بط  رد  ددرگ . فذح  نادنملاس 

(: رحبلا دارج   ) وگیم تشوگ 

هایـس دوخن  بآ  اب  نآ  هتخوس  هدوب ، فلتخم  تاجرد  رد  رت  مرگ و  شجازم  تسا . يزبآ  تشوگ  لالح  روناج  نیا  میدق  مان  ییایرد  خلم 
. دشابیم هناثم  هیلک و  گنس  هدننازیر 

( ّربلا دارج   ) خلم تشوگ 

مزال توق  تسا . بسانم  بوطرم  ياهاذغ  اب  هارمه  نادـنملاس  يارب  تسا . مود  رد  کشخ  مرگ و  دـشابیم ، ظیلغ  طالخا  یلاج  یهبم و 
. تسا هدنادرگ  نانآ  لاح  بسانم  ار  تشوگ  لالح  نیا  ندوب ، یلاج  تفاطل و  دراد و  ار 

!؟ سکعرب ای  ظیلغ  رب  قیقر  ياذغ  مدقت 

زاین ظیلغ  ياذغ  نوچ  دندقتعم  یخرب  دراد . دوجو  یثحب  املع  نیب  ام  سکعلاب  ای  تسا  زیاج  ظیلغ  زا  لبق  قیقر  ياذـغ  فرـصم  هکنیا  رد 
دور هدعم  رعق  هب  ات  دوش  لوانت  ظیلغ  ياذغ  ادتبا  هک  تسا  نآ  رتهب  سپ  تسا  يوق  مضه  توق  ياراد  هدـعم  ياهتنا  دراد و  يوق  مضه  هب 

و رتدوز ! قیقر  دوشیم و  مضه  رترید  ظـیلغ  هکارچ  دـشاب  هتـشذگ  ظـیلغ  ياذـغ  مضه  زا  یمک  دوشیم  دراو  قیقر  ياذـغ  هک  یناـمز  و 
. ددرگ دساف  دنامن و  ظیلغ  يالاب  ات  دوش  لوانت  رتدوز  قیقر  دیاب  دنیوگیم  رگید  هتسد 

دراو هک  ییاذـغ  عون  تسا و  هدـعم  ندوب  رت  کـشخ و  یگنـسرگ و  نازیم  هب  هتـسب  تـالاح  نیا  مییوگیم  ثحب  دروـم  تاـیرظن  نیب  اـم 
فثاکت و تدش  رظن  زا  دوشیم 
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هکـسکس و ثعاـب  تسا  نکمم  دـنادیمن و  بولطم  ار  ظـیلغ  ياذـغ  اـساسا  تسا  هجاوم  یکـشخ  اـب  هدـعم  هک  یماـگنه  سپ  نآ ! تقر 

لوانت لوا  هک  تسا  رتبولطم  ظیلغ  ياذغ  تسا  بوطرم  رایـسب  هدـعم  هک  یماگنه  ددرگ . ندـش  دـساف  ندـنام و  مضه و  ندـش  فقوتم 
. دوش

مه رـس  تشپ  هدـعو و  کی  رد  ار  ظیلغ  قیقر و  ياذـغ  فرـصم  یلک  روطب  موس  هیرظن  میریگ . رظن  رد  ار  هدـعم  عضو  لاـح و  تسا  رتهب 
! قیقر ای  دشاب  ظیلغ  ای  تسا  رتهب  هدعو  ره  رد  اذغ  هک  تسا  دقتعم  دنادیم و  دودرم 

تاناویح یبرچ  اهنغور و  هورگ 

تازیهجت و هلیـسوب  اـهنغور  اـم  ناـمز  رد  دـشابیم . ینالـضع  یمـسج و  كرحت  نازیم  هب  طونم  اـهنغور  اـهیبرچ و  فرـصم  زیوـجت 
ییایمیـش دنیآرف  تسا . رابنایز  ینـس  ره  رد  همه و  يارب  دـماج  عیام و  ياهنغور  فرـصم  دوشیم . دـیلوت  یتعنـص  هتفرـشیپ  يژولونکت 

. تسا هتخاس  رابنایز  رضم و  رایسب  ناسنا  ندب  يارب  ار  اهنغور  هنوگنیا  یهایگ  ياههناد  زا  نغور  نتفرگ  دیلوت و  تشاک و 
ظیلغ لصافم و  یکـشخ  زورترآ و  ریظن  ییاهيرامیب  زورب  بجوم  هکلب  هدوبن  دـیفم  اهنت  هن  ملع  لها  يارب  ایوس  ياههلافت  عیاـم و  نغور 

هب نینـس 40  زا  دوشیم . یتسوپ  ياهیتحاران  عاونا  تسوپ و  تاروثب  امزگا و  ریهک و  دننام  یتیـساسح  ياهيرامیب  دیدشت  نوخ و  ندش 
دیآیم تسدـب  ییایمیـش  ياهشور  اب  دوجوم  ياهیبرچ  هک  لاـح  میاهداد . رادـشه  ماـگنه  بش  هژیوب  اـهیبرچ  فرـصم  دروم  رد  ـالاب 

. دوشیم ربارب  دنچ  ام  رادشه 
يراگزاس ندـب  اب  یناویح  ياهیبرچ  شنک  دـننک . رپ  ار  نآ  ياج  دـنناوتیمن  یتابن  ياهیبرچ  دـنمزال و  ندـب  يارب  یناویح  ياـهیبرچ 

یبرچ هب  لیدبت  دنروخیم و  ار  ناهایگ  تاتابن و  راوخفلع ، تاناویح  ناگدـنرچ و  دـهدیم . ناشن  یتابن  ياهیبرچ  هب  تبـسن  ار  يرتشیب 
راتخاس تسا . ناسنا  لصافم  هژیوب  ندب و  زاین  دروم  یبرچ  دننکیم ؛ یناویح 
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ناراوخفلع اب  یندب  ظاحل  زا  هک  يزایتما  هطـساوب  ناسنا  دنک ، هیذـغت  مه  تشوگ  زا  ات  هدومن  راداو  ار  وا  هک  تسا  ياهنوگهب  ناسنا  ندـب 

. دنکیم هدافتسا  تسا  ناراوخفلع  لوصحم  هک  یناویح  هدامآ  ياهیبرچ  زا  دراد 
یتفاب ياهرادگ  ینوخ و  قورع  زا  معا  ندب  ياهدـنوآ  بلـصت  زا  دوشیم و  لصافم  یمرن  بجوم  زاین  دروم  دـح  رد  یناویح  ياهیبرچ 

رد اهمادـنا  ندرک  مرن  نورد و  رد  اهمادـنا  ندرک  مرن  يراـک و  نـغور  اـهیبرچ  نـیا  رگید  هدــئاف  کـی  دروآیم . لـمع  هـب  يریگوـلج 
. دشابیم هیاسمه  ياهمادنا  اب  اهمادنا  نایم  مزال  فاطعنا  مدع  زا  یـشان  لاصتا  قّرفت  ياهيرامیب  زا  یخرب  دشابیم . رگیدـکی  ترواجم 

کلهتـسم راچان  دـنوش  یکـشخ  راچد  یجازم  ظاحل  زا  اـههچیهام  نیا  رگا  دـینک ؛ هجوت  مشچ  هرک  نورد  ياـههچیهام  هب  لاـثم  ناونعهب 
. دننامیم زاب  عقومب  هیذغت  یناسرنوخ و  زا  تاکرح  يدنک  تلع  هب  دندرگیم و 

! رگیدکی اب  اهنآ  تالاصتا  لحم  رد  اهناوختسا  راک  تسا  روطنیمه  ددرگیم . زاغآ  اجنیمه  زا  یمشچ  ریپ  هدیدپ 
لحارم رد  اهیبرچ  نیا  دـنوشیم . نیمأت  یناویح  ياهیبرچ  ریـش و  دـننام  ییاهاذـغ  زا  لصافم  رـس  هدـننکمرن  عیام  لاثم  ناونعهب  مه  زاب 

سپ دنوشیم . رگیدکی  اب  تالاصتا  لحم  كاکطصا  عنام  دندرگیم و  ناسمه  دنکیم  هیذغت  اهنآ  زا  هک  یمادنا  جازم  اب  مضه  فلتخم 
اهاذغ زا  ندب  زاین  دروم  یبرچ  دوش و  ادج  نآ  یعیبط  هعومجم  زا  ریش  یبرچ  هکنیا  هن  درک . فرـصم  شدوخ  یبرچ  نامه  اب  دیاب  ار  ریش 

دیفم ناسنا  ندب  يارب  دوخ  یعیبط  هعومجم  رد  یناویح  هعومجم  رد  یناویح  رگید  ياههدروارف  ریـش و  یبرچ  ددرگ . نیمأت  رگید  داوم  و 
. دومن یبرچ  زا  يراع  یلک  روطب  ار  ریش  دیابن  ینبل  رگید  ياهدروآرف  نیمأت  يارب  تسا .

رب ات  مینازوسب  ندـب  رد  ار  نآ  ینالـضع  ياهراک  اـی  شزرو  ـالثم  رگید  ياـههار  زا  تسا  رتهب  میتسه  ندـب  رد  یبرچ  شیازفا  نارگن  رگا 
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بنج و شمرن و  توق و  تردق و 
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ندـب جازم  مه  دوب و  میهاوخ  ناـما  رد  یفاـضا  یعیبـط و  ریغ  یبرچ  زا  مه  شور  نیا  اـب  میـشاب . هدوزفا  ندـب  تالـضع  لـصافم و  شوج 
. دنامیم یقاب  توق  یتمالس و  هکنآ  رتمهم  ددرگیم و  لیدعت 

کمن دروم  رد  هک  روطنامه  دـننکن . یبرچ  دـقاف  ار  اذـغ  اـما  دـنروخب  مک  دوشیم . لاـبند  يرتشیب  تقد  اـب  نـالاسنهک  هراـبرد  دروم  نیا 
راهچ میظنت  اب  رگا  لاح  نیع  رد  مینکیم . فرـصم  زاین  هزادنا  هب  ار  نآ  هکلب  مینک ، فذح  هنازور  فرـصم  زا  ار  کمن  دـیابن  میئوگیم ،
قورع یگتفرگ  نارگن  ضرف  رب  ات  تسین  يدروم  رگید  دنامن ، ندب  رد  یتافاضا  ات  میربب  شیپ  هب  یجازم  لادتعا  طخ  يور  ار  ندـب  جازم 

. تسا یکشزپ  بتاکم  ریاس  هب  تبسن  بط  نیا  يرترب  طاقن  زا  هدمآرب و  یناریا  یمالسا - یبط  بتکم  زا  اهنت  راک  نیا  میشاب . بلق 

زیئاپ رد  اهیبرچ  فرصم  عنم  رب  رتشیب  دیکأت 

روطب رگید  لوصف  اب  تهج  نیا  زا  دریگیم و  رارق  اهيرامیب  عاونا  زورب  ضرعم  رد  ناسنا  ندب  هک  تسا  یلصف  شیاهیئابیز  همه  اب  زیئاپ 
. تسا توافتم  یبسن 

. دندرگ ناتسمز  دراو  تمالسب  دندرگ و  دنمهرهب  نآ  بهاوم  زا  دنـشاب و  ناما  رد  زیئاپ  ياهيدب  زا  دیاب  یگدنز  هرود  نیا  رد  نالاسنهک 
. دندرگ دراو  ناتسمز  هب  هدرک و  روبع  زیئاپ  زا  مامت  تردق  اب  دیاب  سپ  تساسرفتقاط  تخس و  ریپ  دارفا  يارب  شیامرس  ناتسمز و 

ار دوخب  صوصخم  ییاهيرامیب  یلـصف  ره  دشابیم . لدتعمان  يرت  یکـشخ و  رد  اما  تسا  لدـتعم  یمرگ  يدرـس و  ظاحل  زا  زیئاپ  لصف 
دادعتـسا صاخ  هقطنم  کی  رد  تسا  نکمم  ینعی  دـنکیم ، قرف  اهيرامیب  زین  ياهقطنم  ره  رد  تسا . رتساـسح  ندـب  زیئاـپ  رد  اـما  دراد 

کشزپ  دشاب . توافتم  رگید  قطانم  هب  تبسن  اهيرامیب  زا  یخرب  زورب 
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. دهد لکش  ار  نامرد  نآ  ساسارب  دنک و  قیقحت  هتفرگ و  رظن  رد  القتسم  ياهقطنم  ره  رد  ار  يرامیب  تایصوصخ  دیاب 
يرامیب ره  دش  رکذ  نیا  زا  شیپ  هچنآ  ساسارب  تسا . اهیـشوخان  دـّلوم  یجراخ  لماوع  ازيرامیب و  ياهداب  موجه  يرامیب و  لصف  زیئاپ 

لماع يرگید  دشابیم و  ازيرامیب  طالخا  نامه  هک  یلخاد  لماع  یکی  دراد . زاین  لماع  ود  هب  ندـب  رد  تیدوجوم  مالعا  روضح و  يارب 
. تسا هتخانشان  لماوع  اهسوریو و  اهبورکیم ، زا  ترابع  هک  یجراخ 

هدرمـش و تمینغ  ار  تصرف  یجراخ  لماوع  دـنزاس  مهارف  ار  اهيرامیب  رتسب  هدرک و  دـشر  ندـب  رد  یعیبط  ریغ  طالخا  هچنانچ  نیارباـنب 
برچ و ياهاذغ  فرـصم  زا  داد و  رارق  هجوت  دروم  دیاب  ار  يروخ  مک  دـنکیم . یـشوخان  راتفرگ  ار  ناسنا  هدـش و  اهيرامیب  رتسب  دراو 

رتسب ات  دننک  دایز  ار  اهلهـسم  فرـصم  تشابنا . اذـغ  زا  ار  هدـعم  نآ  ساسارب  تفرگ و  رظن  رد  دـیاب  ار  كرحت  نازیم  دومن . زیهرپ  ظیلغ 
تاروثب لاخبت و  ریظن  یضراوع  اب  فیعـض  ياهدبک  دباییم . شیازفا  ماکز  دننام  ياهلزن  ياهيرامیب  لصف  نیا  رد  دوش . كاپ  اهيرامیب 

. دنهدیم ناشن  ار  دوخ  زین  يدلج 

بآ اب  یبرچ  فرصم  عنم 

هراشا

تلاح دنک . لتخم  ار  مضه  تایلمع  هدش و  اههدور  حطـس  ندـش  زیل  ثعاب  دـناوتیم  بآ  اب  یبرچ  فرـصم  دـش  هراشا  البق  هک  روطنامه 
. دیامن يداع  ریغ  تاحشرت  هب  راداو  ار  ارفص  هسیک  دبک و  تسا  نکمم  دراد و  لابندب  ار  هدعم  فعض  عوهت و 
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اهیشرت

ییاذغ داوم  رگید  ترابع  هب  ددرگ . یشرت  هب  لیدبت  ات  درذگب  نآ  زا  یتدم  هتفرگ و  رارق  هکرس  رد  هک  دنتسه  يداوم  زا  ترابع  اهیشرت 
رد یندعم  هنیماتیو و  داوم  زا  يرایسب  درادرب . تسد  دوخ  جازم  زا  دریگب و  ار  هزم  شرت  یندوزفا  عیام  جازم 
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رد ندش  هماخت  زا  يریگولج  اذغ و  مضه  هب  اهیـشرت  دوشیم . یگنت  ماگنه  اهاذغ  ظفح  بجوم  هدنام و  رود  داسف  نفعت و  زا  اهیـشرت 

. دیامنیم لیاز  ندب  رد  ار  اهیبرچ  هدرک و  هیفصت  ار  نوخ  دننکیم . کمک  شراوگ  هاگتسد 
بارطـضا هرهلد و  دـیدشت  هدـعم و  یبـصع  باـهتلا  هنیـس ، یکـشخ  بجوـم  هک  تسا  نآ  فرـصم  رد  طارفا  لـماش  اهیـشرت  ياـهررض 

رابنایز رایـسب  اهشـش  هنیـس و  يارب  هک  دنروآیم  دورف  هتـشاداو و  تکرح  هب  ار  تیزونیـس  ماکز و  دـننام  ياهلزن  ياهيرامیب  دوشیم .
. ددرگیم اههچیهام  فعض  جازم و  یکشخ  اب  مأوت  يرغال  بجوم  دایز  یشرت  فرصم  دندرگیم .
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باصعا شخب 

هراشا

باصعا تیوقت  بجوم  الاب  نینـس  يارب  هچنآ  تفگ  ناوتب  دیاش  تسا . ییاهداعلا  قوف  تیمها  زئاح  املع  نادنملاس و  رد  باصعا  تیوقت 
. میتفگ نونکات  نادنملاس  ياهيرامیب  تالکشم و  زا  يریگشیپ  يارب  هک  تسا  يدراوم  همه  زا  يریگهجیتن  دوشیم 

: دیئامرف هجوت 
. دراد یـساسا  شقن  باصعا  تیوقت  رییغت و  رد  یبوسر  درـس و  داوم  ندـنار  نوریب  هناگراهچ و  یعیبط  ریغ  طالخا  زا  باصعا  يزاـسکاپ 
. دـشابیم يزیچ  ره  زا  رتمهم  تافاضا  عفد  باصعا  يزاـسکاپ  رد  سپ  دـنیبیم ، ناـیز  یعیبط  ریغ  یفاـضا و  طـلخ  ره  زا  هژیوب  باـصعا 
، لدتعم شزرو  هلمج  زا  ندب  تسوپ  قیرط  زا  يزاسکاپ  لهـسم و  جضنم و  هلیـسوب  شراوگ  هاگتـسد  يزاسکاپ  رب  لمتـشم  اهيزاسكاپ 
شلام و شزرو و  دعب  ندب و  زا  یشخب  ای  ندب  مامت  اب  خی  بآ  زا  روبع  نآ  زا  سپ  رت و  مامح  و  [ 43 (] انوس  ) راخب مامح  ای  کشخ  مامح 

! وریغ دصف و  تماجح و  ینامرد و  ولاز  اهروآهسطع و 
یلک و يزاسکاپ  رد  همه  همه و  یگدنزرـس ، طاشن و  رمع ، لوط  یتمالـس ، هک  میوشیم  هجوتم  میـشاب  هتـشاد  رفاو  هجوت  رگا  لاـحرههب 

ندنار مومس و  یطلخ و  جازم  ءوس  عون  ره  عفد  يارب  تاماسم  ندوب  زاب  ینعی  یتمالس  هک  تفگ  ناوتیم  اساسا  تسا . يوضع  يزاسکاپ 
تـسکش لوا  نامه  زا  دـمآراکان و  دـشاب  لوصا  نیا  دـقاف  هک  یبط  بتکم  ره  اهسوریو . اهبورکیم و  ندرک  دوبان  ندـب و  زا  تاـفاضا 

هدمآ تسدب  باصعا  تبالص  شمارآ و  یلـصا  شخب  دوش  ماجنا  عقومب  يوضع  یلک و  يزاسکاپ  ياهشور  همه  رگا  دشابیم . هدروخ 
. تسا
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: دـننام ییاهوراد  مدرم  بلاغ  دـیآیم . باسح  هب  يوق  ملاس و  باصعا  يرادـهگن  ظفح و  رتکچوک  شخب  باـصعا  تیوقت  ياـهيوراد 
زا تفرگ . هرهب  یتنـس  بط  یملع  ياهمتـسیس  زا  دیاب  باصعا  تیوقت  يارب  اما  دنـسانشیم ، ار  جنرانراهب  بیطلا و  لبنـس  نابزواگ ، لگ 

تبرـش دنیآیم : تسدـب  ییوراد  ناهایگ  هراصع  زا  هک  باصعا  تیوقت  ياهتبرـش  دنـشابیم ؛ دـیفم  باصعا  يارب  هک  ییاهوراد  هلمج 
، ربونـص رمث  لخاد  هناد  ددرگ . لوانت  لسع  تبرـش  اب  هک  سودوخوطـسا  سودوخوطـسا و  تبرـش  درز ، نسوس  تبرـش  شاخـشخ ، مخت 
، ینامع يومیل  بیطلا ، لبنس  نابزواگ ، لگ  نیتنـسفا ، جنرانراهب ، جیوافـسب ، اهلبنـس ، عاونا  یهوک ، ياچ  هیوبجنرداب ، هنوپ ، شوجنزرم ،
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رتسدیبدنج شوگرخ ، هدش  نایرب  زغم  دنیآیم . رامشب  باصعا  ياههدننکتیوقت  هلمج  زا  لویت  گرب  عانعن و  ربنـسوس ، یتوکاک ، هنوباب ،
. دنیآیم رامشب  باصعا  تایوقم  زا  هک  تسا  یناویح  ییوراد  ياههدروآرف  زا  نآ  لاثما  و 

بآ باـصعا  تیوقت  يارب  بآ  نیرتهب  دـیآیم . رامـشب  وراد  نیرتهب  باـصعا  يارب  تعیبـط  رد  شدرگ  حـیرفت و  عقومب ، مظنم و  باوخ 
هضرع نادنملاس  يارب  لاس  لوط  رد  دنزادرپب و  يراهب  ياهناراب  مسوم  رد  ناراب  بآ  ندرک  هریخذ  هب  ییاهتکرـش  دیاب  دشابیم . ناراب 

. دنیامن
بط بتک  رد  ياهدرتسگ  ياهلصف  تسا . هدـشیم  هدافتـسا  باصعا  ياـهيرامیب  جـالع  يریگـشیپ و  يارب  زین  مومـش )  ) شوخ ياـهوب 

وبشوخ ناهایگ  اهلبنس و  عاونا  سگرن ، لگ  تسا . هدش  هداد  صاصتخا  مومش  ییوراد  تارثا  دروم  رد  ثحب  هب  یمالسا  یناریا - یتنس 
. دنیآیم باسح  هب  باصعا  تایوقم  هرمز  زا  هک  دنتسه  ییوبشوخ  ناهایگ  اهلگ و  زا  نآ  لاثما  ربنع و  کشم و  و 
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دنّرضم باصعا  يارب  هک  يدراوم 

. دایز يریگنوخ  تماجح و  يراوخ ، بارش  روش ، یشرت ، ینیریش ، یطارفا  فرصم  خی ، بآ  فرصم  هب  تداع  عامج ، رد  يورهدایز 
يوقم ياهوراد  رثکا  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دنوشیم . فیعـض  رتشیب  ندز  خی  ندش و  درـس  زا  هراومه  باصعا  هک  تشاد  رظن  رد  دـیاب 

زین راح  يامرگ  عفن  هب  ندب  ياضعا  زا  يوضع  ای  ندب  جازم  ندش  جراخ  رگید  فرط  زا  دنراد . مرگ  جازم  هک  دنتـسه  ییاهوراد  باصعا 
بـصع يارب  تلاـح  نیرتـهب  دریگ  شیپ  ار  لادـتعا  دـح  یمرگ  نیا  رد  تسا و  یمرگ  هب  لـیام  هک  یجازم  دـنکیم . بیرخت  ار  باـصعا 

. دشابیم

اهاذغ فرصم  رد  لوصف  ریثأت 

راهب لصف 

. دنشاب لدتعم  تسا  راوازس  زین  اهاذغ  تسا  لدتعم  اوه  نوچ  لصف  نیا  رد 
يارب دروآیم . ناغمرا  هب  ناسنا  يارب  ار  تلاـح  نیرتهب  دوش  هدیـشک  لادـتعا  هب  هک  نوخ  تسا . لاـس  لـصف  نیرتلدـتعم  نیرتهب و  راـهب 

هک یعیبط  ریغ  یفاضا و  طالخا  ناتـسمز  لصف  تسا . نیرتهب  دشاب  هدنامن  ندب  رد  يزیچ  یعیبط  ریغ  طالخا  زا  هک  یتروص  رد  الاب  نینس 
هچنانچ ددنبیم . ار  اهرادگ  دنکیم و  بوسر  یلاخ  ياهاج  رد  دراد  هک  یگدرـشف  هطـساوب  هدش و  عمج  ندب  رد  دنرودب  لادتعا  طخ  زا 

. دننکیم ور  دنراد  هتنچ  رد  هچنآ  دبک  ییاذغ  داوم  هدننکمیـسقت  قورع  اهدنوآ و  دبک و  دیایب  ناجیه  هب  فنل  نوخ و  يراهب  داب  دورو  اب 
دجوب ار  ناسنا  يراهب  ناجیه  نیا  دنـشاب  هدرک  هطاحا  ار  یلخاد  قورع  ناتـسمز ، رد  هدـش  حالـصا  نوخ  سومیکلا و  حـلاص  طالخا  رگا 

. دروآیم
. دوشیم رود  جازم  ءوس  يرامیب و  رارقرب و  یتمالس  یشوخرس و 
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ریغ یفاضا و  طالخا  هچنانچ  اما  دـهدب . ار  طاشن  زا  راشرـس  بوخ و  یگدـنز  دـیون  دـعب  لاس  ات  دـناوتیم  یتلاح  نینچ  نـالاسنهک  يارب 
رابب ار  ینوگانوگ  ياهيرامیب  دنیایب  ناجیه  هب  راهب  داب  رثا  رد  نونکا  دناهدرک  بوسر  هدـش و  نکاس  ناتـسمز  يامرـس  رثا  رد  هک  یعیبط 

ار گرم  دیون  دنـشاب  هدرک  رپ  اهیگدولآ  زا  ار  ندـب  دنـشاب و  رود  یلیخ  لادـتعا  دـح  زا  رابنایز  رـضم و  طالخا  نازیم  رگا  دـنروآیم .
مزال دـهدیم  يراهب  کنخ  میـسن  هب  ار  دوخ  ياج  امرـس  جـیردت  هب  هک  ناتـسمز  لـصف  رخاوا  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  داد . دـنهاوخ 
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اـهیگدولآ و هدـش و  هیفـصت  نوخ  تروص  نیا  رد  ددرگ . زاـغآ  دـصف  یناـمرد و  ولاز  تماـجح و  يریگنوـخ و  اـهيزاسكاپ و  تسا 
يارب ام  دروآ . دنهاوخ  ناغمرا  هب  دوخ  بحاص  يارب  یتمالس  طاشن و  راهب  لصف  میکحت  اب  دش و  دنهاوخ  هدنک  ندب  زا  ازيرامیب  طالخا 

هک هزور  ییاذغ 15  میژر  لهـسم و  جضنم و  هلیـسوب  يزاسکاپ  زا  سپ  راهب  لصف  زاغآ  ناتـسمز و  لصف  ینایاپ  ياهزور  رد  نالاسگرزب 
. میدروآ يریگنوخ  شخب  رد  ار  نآ  ماجنا  شور  هک  مینکیم  هیصوت  ار  ولاز  اب  يریگنوخ  میداد  حیضوت  لبق  روطس  رد 

هنشاپراخ سرقن و  اهزورترآ و  یلـصفم و  ياهدرد  جلاف و  یبلق و  يزغم و  ياههتکـس  دنوشیم . دیدشت  لصف  نیا  رد  نمزم  ياهيرامیب 
نآ لاثما  ایلوخیلام و  دـننام  يرکف  ياهيرامیب  دـنوشیم . روآ  يور  وریغ  یتسوپ و  ياهشوج  نیکرچ و  گرزب  ياهلمد  کیتایـس و  و 
رد ار  هار  نیرتهب  هک  مینکیم  دیکأت  میتفگ و  ار  اهيرامیب  نیا  زا  يریگـشیپ  نف  دننکیم . زورب  دنـشاب  هدـشن  يزاسکاپ  رگا  لصف  نیا  رد 

. تسا يریپ  نینس  رد  ینامرد  ولاز  يزاسکاپ و  انامه  هک  دییوجب  یناریا  یمالسا - بط 
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ناتسمز لصف 

دشاب امرس  هک  شدض  هکنآ  ببسب  دراد  نطاب  هب  لیم  ترارح  هک  ارچ  دومن  هدافتـسا  رتشیب  يوق  ظیلغ و  ياهاذغ  زا  ناوتیم  ناتـسمز  رد 
. ددرگیم لخاد  هب  ندب  ترارح  زیرگ  ثعاب 

يارب تسا  یتخـس  نارود  دوشیم . داـیز  رایـسب  دـناهدرک  بوسر  رگید  داوـم  مغلب و  ظـیلغت  زا  هک  يوادوـس  یمغلب و  درـس  ياـهيرامیب 
تیزونیس نیکرچ و  ياهدردولگ  یسفنت و  هاگتسد  ینوفع  ياهيرامیب  دنکیم و  هطاحا  تدشب  ار  ندب  یمغلب  طالخا  هک  ارچ  نادنملاس 

دوجوب اهنآ  ندش  سوبحم  یمغلب و  طالخا  دیدش  عمجت  زا  نالاسریپ  يارب  اهیتحاران  رثکا  دنوشیم . حرطم  هیرلا  تاذ  بنجلا و  تاذ  و 
ناریپ یجازم  میظنت  هب  دناوتیم  ناتسمز  رد  مغلب  يزاسکاپ  ياهشور  دننیبیمن . یبیسآ  ناتسمز  يامرس  زا  ناناوج  نالاسنایم و  دنیآیم .

دناوتیمن لصف  نیا  رد  يریگنوخ  دـیامن . جراخ  ار  ازيرامیب  طـالخا  نیا  زا  يرایـسب  دـناوتیم  ادزمغلب  مرگ و  ياـهوراد  دـنک . کـمک 
ینوخ يوارفـص و  يامرگ  الاب  رایـسب  نینـس  رد  یتح  هک  یناسک  دروم  رد  رگم  دوب  دهاوخ  نایز  هب  دراوم  رثکا  رد  دربب و  شیپ  زا  يراک 
داجیا ياههار  يزاسکاپ و  دراوم  هک  یناسک  دروم  رد  یجازممرگ )  ) تلاح نیا  دـشاب . هتفرگ  رایتخا  رد  هدرک و  هطاحا  الماک  ار  ناشندـب 

هب دنوشیم و  راهب  لصف  دراو  طالخا  زا  رود  هدامآ و  یندـب  اب  دارفا  رثکا  تروص  نیا  رد  دـشابیم . دـیفم  دنـشاب  هدرک  یط  ار  رمع  لوط 
. دنارذگ دنهاوخ  ار  طاشن  رپ  لصف  نیا  تمالس 

ناتسبات لصف 

دباییم و شیازفا  هرهز  حـشرت  دـباییم و  شهاک  دوز  یندـب  يورین  دزادـگیم . ار  یمغلب  طالخا  صوصخب  ار  طالخا  ناتـسبات  يامرگ 
ببس  نادب  نیا  دریگیم و  ورین  ناریپ  ندب  لصف  نیا  رد  دوشیم . ریزارس  نییاپ  يوسب  تسا  هدش  قیقر  امرگ  رثا  رد  نوچ 
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هرهز هسیک  دشاب  دح  زا  هدایز  امرگ  رگا  دنراذگیم . دیازت  هب  ور  اههدور  ندش  زیل  لاهـسا و  دباییم . شهاک  امرگ  رثا  رد  مغلب  هک  تسا 

هب رجنم  دـناوتیم  هک  دـباییم  شیازفا  نآ  رد  يوادوس  داوم  هدـش و  ظـیلغ  هرهز  هیاـم  ناتـسبات  لـصف  ناـیاپ  رد  اـما  دوشیم  هیلخت  رتشیب 
. ددرگ ارفص  هسیک  گنس  لیکشت 

رد سا  ما . يرامیب  دـیزرو . بانتجا  هتـسشان  ياههویم  زا  یـشان  ياهبورکیم  زا  دـیاب  هک  دوشیم  دایز  یناوارف ، لیلد  هب  اههویم  فرـصم 
. دننکیم زاغآ  ار  دوخ  هلمح  هدش و  دیدشت  ناتسبات  ياهزور  نیرتمرگ  رد  ارثکا  لصف و  نیا 
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زیئاپ لصف 

هراشا

! ّتقر تفاطل و  تبوطر و  هب  لیام  اما  دشاب  لدتعم  دیاب  راهب  لصف  دننام  زین  لصف  نیا  رد  اهاذغ 
رد دوشیم و  تیبثت  رمک  ياههرهم  رد  يرامیب  هدام  دنشاب  هدشن  نامرد  راهب  لصف  رد  هچنانچ  کیتایس )  ) ءاسنلا قرع  يرامیب  هب  نایالتبم 

هدرک و عجو  لصافم  دـنبراهچ و  رمک و  ياههرهم  هب  طوبرم  ياهيرامیب  عاونا  لـصف  نیا  رد  ددرگیم . ناـنآ  تلاـح  رییغت  بجوم  زیئاـپ 
. دنهدیم ناشن  رتدب  ار  دوخ 

لوصف رییغت  موزل 

هچ رگا  لـصف  ره  دـشیم . كـاله  اـهيرامیب  زا  تادوجوم  ریاـس  رـشب و  دوـب  ناـسکی  تعیبـط  هراوـمه  دـنتفاییمن و  رییغت  اـهلصف  رگا 
اهيرامیب نیا  دربیم . نیب  زا  دننامب  دوب  نکمم  لصف  رییغت  مدع  رثا  رد  هک  ار  يرگید  ياهيرامیب  اما  دراد  هارمه  هب  ار  دوخ  ياهيرامیب 

. دنکیم ار  ناشداینب  لوصف  رییغت  اما  دندشیم  مکحم  رادهشیر و 
بت و یگناوید ، يوارفص ، ياهيرامیب  مرگ  لصف  دزیگنایم . رب  ار  جنشت  هتکس و  جلاف و  هوقل و  عرص و  ياهيرامیب  دوش  ایاپ  رگا  امرس 

ءاقستسا دیدش و  ياهمرو 
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. ناگدنب رب  یمحر  تسا و  راگدرورپ  تمکح  مه  نیا  دروآیم . رابب  ار  مشچ  ياهشزیربآ  يوارفص و  لاهسا  ناقری و  مرگ و 

نادنمشناد املع و  رد  یباوخمک 

زورب بجوم  تسا و  رابنایز  ملع  لها  يارب  يرادـیب  باوخ و  رد  لـالتخا  تروص  ره  رد  هک  تسا  تیمها  زئاـح  تهج  نآ  زا  ثحب  نیا 
تنوعر نایـسن و  يرامیب  زاسهنیمز  باوخ  تـالالتخا  زا  يریگـشیپ  ناـمرد و  مدـع  دوشیم . داـیز  اـی  مک  ساـیقم  رد  ینهذ  ياهبیـسآ 

. دوشیمن دوش و  هتفگ  دیاب  هک  ینانخس  دوشیم و  دوش و  هتفگ  دیابن  هک  ینانخس  طلغ و  تامیمصت  جیردتب  رکف و  رد  داسف  و  تقامح ) )
زا هک  دوشیم  وریغ  اـینام و  اـیلوخیلام و  ییوگنایذـه و  بجوـم  رتـالاب  داـعبا  رد  راـمیب و  ياـهفرح  ناـیم  یقطنم  تاـطابترا  نتـسسگ 

. دنیآیم باسح  هب  رکف  تخس  ياهيرامیب 
ندش و یکروب  زا  یباوخیب  ببس  نیرتشیب  دنملاس  نادنمشناد  املع و  ثحبم  رد  دراد . نوگانوگ  ياهتلع  فلتخم  نینـس  رد  یباوخیب 

نابز ناهد و  یکشخ  زا  یکشخ  نیا  تمالع  تسا . یباوخمک  ببس  نیرتشیب  زغم  رهوج  یکـشخ  تسا ؛ زغم  رد  هژیوب  طالخا  ندش  روش 
. دشابیم کشخ  هفرس  کشخ و  ینیب  مشچ ، یکشخ  و 

نانآ جازم  شروآنایز  ياهوراد  اب  دیدج  ملع  دـناکشخ . جازم  ياراد  ارثکا  هک  تسا  ییایمیـش  ياهوراد  یباوخیب  ياهببـس  زا  یکی 
ریاس زا  رتشیب  دارفا  نیا  رد  دایز  تارکفت  رثا  رد  زغم  رهوج  دیآیم . دیدپ  زغم  یکشخ  جازم  یکشخ  هجیتن  رد  دناشکیم و  یکشخ  هب  ار 

زغم و جازم  رب  ار  يرتشیب  یکـشخ  دشاب ، هصغ  یتحاران و  صرح و  اب  مأوت  املع  رد  اهرکف  نیا  رگا  دـنکیم . ادـیپ  یکـشخ  هب  لیم  مدرم 
. دنکیم نادنچود  ار  یباوخیب  دروآیم و  رابب  زغم  رد  دوجوم  نوخ 
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. تسا نییاپ  نینس  زا  رتشخب  نایز  الاب  نینس  يارب  باتهم  باتفآ و  رد  ندیباوخ 
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. تسا ردخم  داوم  زا  هدافتسا  لح  هار  نیرخآ  ددرگ  سوسحم  روطب  صخش  يورین  نداد  تسد  زا  بجوم  یباوخیب  رگا 
هب ندروآ  يور  شجالع  ددرگ ؛ یباوخیب  هلمج  زا  فلتخم  ياهيرامیب  هب  رجنم  تسا  نکمم  ـالاب  نینـس  رد  یکـشخ  عون  ره  لاـحرههب 

بوطرم و قطانم  رد  يدرونهوک  يریگیهام و  يراوس و  قیاق  دـننام  بوطرم  ياهشزرو  باختنا  تعیبط و  رد  نتفر  بوطرم و  ياهاذـغ 
ياـهوراد دـننک . جراـخ  رـس  زا  ار  اـهیگدولآ  ولاز  هلیـسوب  يریگنوخ  اـب  دـیاب  نوخ  جازم  ندرک  بوطرم  زا  سپ  هاـگنآ  تسا . زبسرس 

یمرن و ياهاذغ  اهوراد و  فرـصم  رانک  رد  زغم  رد  یطارفا  کشخ  جازم  لیدعت  يارب  اما  دنکیم  جراخ  ار  اهتبوطر  هچرگا  روآهسطع 
عفر یـسررب و  دـشاب  زغم  رد  جازم  یکـشخ  بجوم  هک  یتـلع  ره  دوشیم . حـلاص  نوـخ  تبوـطر و  رتـشیب  بذـج  ثعاـب  شخبتبوـطر 

. دوشیم
. دشاب یباوخیب  تلع  تسا  نکمم  دیدش  هصغ  دیدش و  بت  دیدش ، درد  لاثم  ناونعب 

نتخیر تسا . زغم  یکـشخ  جالع  رگید  هار  رـس  رب  يواگ  مشچ  هنوباب  نغور  نارفعز و  نغور  دـننام : هدـننکبوطرم  ياهنغور  ندـیلام 
عفر هب  رـس  رب  اـهنآ  ندـیلام  ینیب و  شوـگ و  رد  ودـک  نـغور  رفوـلین و  نـغور  هـشفنب و  نـغور  ندـناکچ  ینیب و  رد  رـس و  رب  هزاـت  ریش 

. دنکیم نایاش  کمک  یباوخیب 
لهـسم جـضنم و  ياهوراد  اب  نآ  عفر  هب  تخانـش و  ار  جازم  ءوس  دـیاب  دـشاب  دـناهدش  ورالاب  هک  هدـعم  ياـهراخب  زا  یباوخیب  تلع  رگا 

. تخادرپ نآ  عفر  هب  دیاب  دشاب  وریغ  بلق و  هیر و  ياههدرپ  هیر و  دبک ، دننام  ندب  ياضعا  زا  کیره  رگا  ای  تخادرپ و 
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نادنمشناد املع و  رد  یباوخرپ 

. دهدیم يور  زغم  رب  هزادنا  زا  شیب  يدرس  تبوطر و  يالیتسا  زا  رثکا  یباوخرپ 
نیگنـس رایـسب  ياـهباوخ  بجوم  ددـنبیم و  یناـسفن  حاورا  رب  ار  هار  دـح  زا  شیب  تبوـطر  دـنیوگیم . تابـس  ار  نیگنـس  باوـخ  نیا 

رپ بجوم  نوخ  هبلغ  تسا  نکمم  دراذـگیم . ءوس  ریثأـت  نادنمـشناد  ینهذ  ياـهراک  رب  دـشاب  هک  یلیلد  ره  هب  داـیز  یباوخرپ  دوـشیم .
دننام نوخ  هیفـصت  ياهوراد  تسا . یباوخمک  تلاح  سکعرب  نآ  نامرد  تسا . ندرگ  ياهگر  یگدرک  داب  شتمـالع  هک  دوش  یباوخ 

ساویر و یتخرد ، شرت  هچولآ  کشرز ، دننام : دنـشاب . هتـشاد  ضبق  تلاح  هدوب و  شرت  هک  ییاههویم  تسا و  رانا  بر  رانا و  بآ  رانا و 
يوراد کمک  اب  اهيرامیب  هنوگنیا  رد  ینامرد  ولاز  تشاد . دهاوخ  رب  رد  ار  يدایز  دئاوف  یناریا  بط  کشزپ  هب  هعجارم  هتبلا  نآ . لاثما 

. تشاد دهاوخ  فرگش  يریثأت  لهسم  ندروخ  و  روآهسطع )  ) سوطع
. دهد يور  یباوخرپ  نادهز  ناقفخ  رثا  زا  تسا  نکمم  دنمشناد  ياهمناخ  رد 

. دومن فرطرب  ار  تلع  نیا  ناوتیم  نادهز  یتحاران  عون  تخانش  اب 
ار یناسفن  حاورا  تکرح  الاب  نینس  رد  دریذپیم . تروص  یحارج  لمع  يارب  هک  تسا  یـشوهیب  ياهوراد  اهوراد ، نیرترابنایز  زا  یکی 

. دوشیم هتکس  جلاف و  نایسن و  يرامیب  زاسهنیمز  دروآیم و  رابب  نیگنس  باوخ  دناشنیم و  ار  حالما  دنکیم و  دنک 
. دریمیم يدوزب  دشاب  هدش  داجیا  زین  موادم  دیدش و  هفرس  ددرگ و  التبم  دیدش  یباوخیب  هب  سکره  دندوب  دقتعم  میدق  ياملع  زا  یخرب 
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يرادیب رد  باوخ 

دارفا نیا  دباوخب . دناوتیمن  تسا  هتـسخ  یلیخ  هکنآ  اب  دوریم  هک  باوختخر  هب  اما  دـنزیم  ترچ  يرادـیب  رد  صخـش  هک  تسا  یتلاح 
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يارفـص يواح  اهنآ  نوخ  دناهدرک . رکف  نآ  هب  راب  اهدـص  هک  دـننکیم  رکف  یلئاسم  هب  باوختخر  رد  هراومه  دـنرادن و  یتحار  باوخ 
رب دارفا  نیا  زا  یخرب  رد  زین  کشخ  يادوس  عفن  هب  ای  کشخ  يادوس  تسا . یکشخ  عفن  هب  ای  کشخ  جازم  يرترب  اب  بلغا  دایز و  رایـسب 

. دراد هبلغ  ناشنوخ 
. دروآیم رابب  یتیساسح  ياهتلاح  دارفا  نیا  ندب  رد  ابلاغ  هک  ییادوس 

نانآ جازم  لیدعت  يزاسکاپ و  دارفا  نیا  نامرد  وریغ ! امزگا و  دننام  یتسوپ  ياهیتحاران  لصافم و  یکشخ  یلـصف و  ياهشزیربآ  دننام 
حیضوت یلبق  روطس  رد  هک  تسا  وریغ  مامح و  ياهنزبآ  ینامرد و  ولاز  تماجح و  جضنم و  لهـسم و  زا  نونکات  هک  ییاهشور  عیمج  اب 

. دش هداد 

تسا موجن  هب  قلعتم  هچنآ  نایب  رد 

لاس  دصکی  زا  شیب  رمع  يوسب 
میناوتیم لاس  دصکی  زا  رتشیب  رمع  هب  باتک  نیا  رد  جردـنم  ياهشور  اب  ناسنا  یتمالـس  رمع و  لوط  رب  بکاوک  ریثأت  هب  هجوت  نودـب 

. میبای تسد 
زاغآ لاس  هاجنپ  دـصکی و  زا  شیب  يرمع  هب  یبایتسد  تهج  رد  ار  دوخ  تاقیقحت  نیمز  هرک  هب  کیدزن  بکاوک  ریثأت  زا  هدافتـسا  اـب 

ناسنا ندـب  هک  رکفت  نیا  اب  تفرگ . دـهاوخ  رارق  ناققحم  رظن  ریز  رود  کیدزن و  ياهناشکهک  كـالفا و  تکرح  نآ  زا  سپ  مینکیم .
شرتسگ یناریا و  یمالـسا - بط  شناد  بسک  يارب  یهلا  لضف  هب  راودیما  سپ  تسا  هدش  هتخاس  لاس  رازه  دـنچ  ات  کی  ياهرمع  يارب 

. میرادیم رب  ماگ  نآ  لماکت  و 
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دیشروخ میدزن . یفرح  اههرایس  اههراتـس و  نیرتکیدزن  ریثأت  زا  یتح  میتفگ . نخـس  اهناشکهک  بکاوک و  ریثأت  هب  هجوت  نودب  اجنیا  ات 
؛ میدرواین رطاخ  هب  دراد  ریثأت  اوه  بآ و  تابن و  دامج و  زا  معا  نیمز  هرک  يدام  یگدـنز  تانوئـش  مامت  رد  حوضوب  هک  مه  ار  باتملاع 
تاناویح و ام و  یگدـنز  رب  دـنتکرح  رد  یکلف  ياهجرب  رد  هک  اههرایـس  اههراتـس و  نیرتکیدزن  هک  دـننادب  ام  نأـشلا  عیفر  ياـملع  اـما 
رد قوف  ياهشور  اـب  ناققحم 44 ] نادنمـشناد و  دـنراد . یتایح  یـشقن  ام  زاـین  دروم  ییاذـغ  هریجنز  اـهسونایقا و  ناـهایگ و  راجـشا و 

شناد اب  سایق  رد  حرط  نیا  هچنانچ  لاح  دـنبای . تسد  لاس  هاجنپ  دـصکی و  ات  دـصکی  رمع  هب  دـنناوتیم  تاـناکما  كرادـت  تروص 
. دراذگ دنهاوخ  لاس  زا 150  رتالاب  رمع  بسک  هار  رد  مدق  دریگ  رارق  هعبس  بکاوک  ياهشنکاو  شنک و  عبات  یموجن 

دروم هچنآ  تسین . یبلط  ایند  رب  هیکت  داـیز و  رمع  رب  نتفاـی  تسد  زا  اـم  روظنم  هک  منکیم  بلج  هتکن  نیا  رب  ار  نادنمـشناد  دـیکا  هجوت 
ندرک و تدابع  رتشیب  يارب  ار  رمع  میهدن و  تسد  زا  دنوادخ  تدابع  يارب  ار  ایند  هک  دشابیم  مالـسا  نیبم  نید  یهلا  هاگدید  تسا  رظن 

رتینالوط اهرمع  هک  مینک  شالت  رگا  هک  میاهدرک  ءاتفتسا  ابتک  اهافـش و  هتخیهرف  ياملع  زا  ام  میرامـشب . سدقم  دوبعم  هب  ندش  کیدزن 
رود تسا و  نتفر  یبلط  ایند  يوسب  نیا  ایآ  دنتـسه ، رتدـیفم  هعماج  يارب  هک  دـشاب  نادنمـشناد  هبخن و  صاخـشا  نامروظنم  هژیوب  دوش و 

[: تسا 45 هدوب  نینچ  خساپ  يوقت ؟ ترخآ و  نید و  زا  ندش 
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.« تسا بوجو  هب  کیدزن  دینادیم  هچ  نادب  لمع  هکلب  تسین  یتسرپ  ایند  »
دـصکی زا  شیب  رمع  يوسب  موجن  هب  قلعتم  روما  هب  هجوت  اب  تیدوبع ، ادخ و  ياضر  رتشیب  بسک  يارب  تکرح  نیا  دییأت  لوبق و  اب  سپ 

. تفر میهاوخ  هّللا  ءاش  نا  لاس  هاجنپ  و 
دلوتم بکرتم و  نوکتم و  دـنراذگیم و  رثا  رگیدـکی  رب  امئاد  سوسحم  يداـم و  ملاـع  رـصانع  هک  تسین  نهذ  زا  رود  رما  نیا  نتفریذـپ 
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بآ و اوه و  شتآ و  هعبرا  ناکرا  نیناوق  تحت  هک  دنتـسه  تاناویح  تابن و  دامج و  زا  ترابع  هک  هثالث  تاّدلوم  یلک  نایب  رد  دنوشیم .
هب لماکت  يوسب  دـنمفده  راگدرورپ  رما  هب  دـننکیم  ادـیپ  يدـیدج  تارییغت  نآ  هب  نآ  گنردیب و  هک  ییاـهشنکاو  شنک و  كاـخ و 

بیکرت و نیوـکت و  لاـح  رد  هراوـمه  هثـالث  تادـلوم  نیا  هک  میباـییمرد  میرگنب  نیمز  هرک  رد  ییاذـغ  هریجنز  هـب  رگا  دـنوریم . شیپ 
هدرک و مهرد  ار  ماسجا  نیدـض  نوناـق  هب  هجوت  اـب  یقارتفا  هوجو  کـیدزن و  مه  هب  ار  رـصانع  كرتشم  هوجو  دنـشابیم . رییغت  لـماکت و 
هب هک  دش  ربور  دنمفده و  دیدج و  یلماکت  نیوکت و  دیدج و  یقلخ  دنیآیم . دوجوب  میدق  رـصانع  تالدابت  لیدـبت و  زا  دـیدج  رـصانع 

. دزاسیم رادیاپ  يدنوادخ  ملع  رد  مولعم  ینامز  ات  نیمز  هرک  رد  ار  تایح  یگدنز و  راگدرورپ  رما 
. دنریگیم رارق  هعبس  بکاوک  ریثأت  تحت  هعبرا  رصانع  نیناوق  تحت  هثالث  رصانع 

[46 .] رمق دراطع و  هرهز ، سمش ، خیرم ، يرتشم ، لحز ، هرایس  زا : دنترابع  هعبس  بکاوک 
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تاکرحت  رب  تراظن  رگیدکی و  رب  کیره  ریثأت  تباوث و  تناعا  اب  هعبس  بکاوک  ن 
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تکرح شوج و  بنج و  رد  راگدرورپ  رما  هب  يو  يدام  یگدـنز  ناسنا و  ندـب  نیمز و  هرک  روما  رب  راّود  كالفا  یهدـنامرف  هب  هک  نانآ 

ملع هب  طوبرم  هک  ناسنا  یتایح  لامعا  یشوخ و  يرامیب و  یگدنز و  رب  هعبـس  بکاوک  تارثا  هب  ثحب  نیا  رد  ام  دنراذگیم . رثا  دنتـسه 
. میراذگیماو افرع  نافوسلیف و  یعیبط و  مولع  نادنمشناد  هب  ار  تسا  هلوقم  نیا  زا  جراخ  هچنآ  میراد و  هجوت  تسا  بط 

. دنیوگ هلعاف  تعیبط  تسا  رثؤم  اهجازم  یمرگ  يدرس و  رد  هک  ار  هچنآ  * 
. دنیوگ هلعفنم  تعیبط  تسا  رثؤم  اهجازم  تبوطر  تسوبی و  رد  هک  ار  هچنآ  * 

. دشابیم هلعفنم  هلعاف و  تعیبط  ود  ياراد  دیشروخ  لاثم  ناونعهب 
بوسنم یمـسم و  ماظع  هکئالم  زا  یکی  هب  هعبـس  بکاوک  زا  یبکوک  ره  روکذـم  بکاوک  ياهشنکاو  شنک و  لیلد  هب  عرـش  ناـسل  رد 

. دناهدش
خفان لیفارـسا  هب  خـیرم  تیناحور  قازرا ، کلام  لیئاکیم  هب  يرتشم  تیناحور  حاورا ، ضباق  توملا و  کلم  لیئارزع  هب  لحز  تیناـحور 

نیا قیرط  زا  همه  اـهتعارز  يزور و  قزر و  تاـیح و  یگدـنز و  تسا . هدـش  هدرپس  یحو  لـماح  لـیئربج  هب  سمـش  تیناـحور  روص ،
دـشاب نامـسآ  رد  ای  حطـس  رد  ای  نیمز و  رعق  رد  هچ  نیمز  هرک  روما  دوشیم . نیمأت  هتفرگ و  تروص  راگدرورپ  رما  هب  ماـظع و  کـئالم 

، تاـناویح دـلو  داز و  دریذـپیم . تروص  شزغل  نیرتـمک  نودـب  طلـسم و  یملع و  ـالماک  تروصب  دـنوادخ  برقم  هکئـالم  نیا  طـسوت 
ملاع رد  هک  تسا  يروما  نیمز  هرک  رد  يرما  ره  اههناخدور و  اهلگنج و  هعـسوت  فرب و  ناراـب و  لیـس و  هلزلز و  دـننام  یعیبط  ثداوح 

انعم و زا  ياهشوگ  دیاش  دنادیم  اهنامسآ  رد  ار  اهناسنا  قزر  هک  نآرق  همیرک  هیآ  نیا  دوشیم . میظنت  الاب 
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[. 47] ددرگیم لرتنک  ماظع  هکئالم  طسوت  هک  دشاب  بکاوک  تارثا  نیمه  هب  هراشا  نآ  ریسفت 
روظنم و هک  دـشابیم  رمع  لوط  يرامیب و  یتمالـس و  رد  موجن  هب  قلعتم  روما  ریثأت  دوش  هتفرگ  رظن  رد  دـیاب  یکـشزپ  ملع  رد  هچنآ  سپ 

. دشابیم نادنمشناد ) املع و  رمع  لوط   ) ثحب نیا  حرط  زا  ام  فده 
اب مأوت  يرمع  يارب  قیقحت  هار  رد  مدـق  بیترت  نیا  هب  میـسانشب و  مدرم  رمع  لوط  طاشن و  یتمالـس و  رب  ار  ینامـسآ  تارثا  اـت  مینآرب  اـم 

باتک هیهت  رد  ار  ام  میراد  تلئسم  گرزب  دنوادخ  زا  میربیم و  نایاپ  هب  اجنیا  ات  ار  باتک  نیا  میشاب . نامدوخ  نادنمـشناد  يارب  تمالس 
یلاعت هّللا  نوعب  تسا . نیودت  قیقحت و  لاح  رد  هک  یباتک  دهد ، يرای  رمع  لوط  داجیا  رد  بکاوک  هب  طوبرم  روما  زا  هدافتسا  اب  مود 
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ییاذغ داوم  رب  مکاح  نیناوق 

تخانـش دراذـگیم . رثا  شدوخ  زا  یئزج  رب  هک  یلک  هعومجم  کی  ددرگیم . زاب  ام  نیمز  رب  ناـهیک  ریثأـت  هب  ییوس  زا  رظن  دروم  ثحب 
رگید يراذـگ  هب  دـش و  هراشا  اهنت  باـتک  نیا  رد  دـشاب ؛ دـناوتیم  باذـج  هدرتسگ و  یثحب  یکاـخ  هرک  اـب  طاـبترا  رظنهطقن  زا  ناـهیک 

هعومجم رب  دـنمنوناق  تروصب  ياهتوب  ره  هایگ و  ره  هویم و  ره  مینکیم . اههویم  فرـصم  نامز  هب  ياهراشا  سایق  نآ  رب  دـیدرگ . لوکوم 
. میرب دوس  نآ  زا  نامرد  تشادهب و  ثحبم  رد  ات  میتسه  نآ  لابندـب  ام  هک  دـیامنیم  تفایرد  ار  یکاوژپ  الباقتم  دراذـگیم و  رثا  ناهیک 

بکاوک ریثأت  هب  هجوت  اب  نآ  يرادهگن  یگنوگچ  فرصم و  ماگنه  تشادرب و  هقطنم  نامز و  يرادهگن و  شور  لوصحم  تشادرب  نامز 
ملع  دشابیم . هجوت  دروم 

150 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 
کی مخ  ردـنا  زوـنه  اـما  میاهتخادرپ  رکفت  هب  هنیمز  نیا  رد  تساـهلاس  اـم  هـک  مـینکیم  فارتـعا  هدرک و  قـیقحت  رتـمک  هـنیمز  نـیا  رد 
بقع هب  یتمالس و  رمع و  لوط  داجیا  يارب  نآ  زا  يریگهجیتن  اهيزبس و  اههویم و  ياهیذغت  تارثا  دیدشت  يارب  باتک  نیا  رد  میاهچوک .

! سب میریگیم و  هرهب  یتسردنتان  نتخادنا 

مکاح هویم  فیرعت 

هراشا

فارطا و رد  نآ  یجازم  ریثأـت  رگید  تراـبع  هب  دـشاب . رّـسیم  نآ  مجحرپ  موادـم و  فرـصم  هک  دوشیم  هتفگ  ییاـههویم  هب  مکاـح  هویم 
ریذـپناکما مدرم  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  يارب  دایز  نازیم  هب  امرخ  دـننام  ياهویم  ندروخ  لاثم  ناونع  هب  دـشاب . لادـتعا  هطقن  هب  کیدزن 

رد راح  یمرگ  ضراوع  راچد  هدننکفرـصم  هدش و  لیدـبت  راح  مرگ  جازم  هب  دایز  فرـصم  رثا  رد  مرگ  جازم  هکنآ  لیلد  هب  دـشابیمن ،
رانا و روگنا ، دـننام  ییاههویم  اما  تسا . يرامیب  داجیا  يارب  يزاسرتسب  جازم و  ءوس  یعون  داـجیا  دوخ  نیا  دوشیم و  فلتخم  ياهمادـنا 

. تسا تیاده  لرتنک و  لباق  دروآ  دوجوب  تسا  نکمم  هک  یجازم  ءوس  كدنا  هدوب و  فرصم  لباق  دایز  رایسب  مجح  رد  اهولآ  عاونا 

اههویم

( شیور لحم   ) شیور تبنم  - 
تشادرب  تشاد و  تشاک ، نامز  - 

تشادرب  تشاد و  تشاک ، تیفیک  - 
لوصحم  تیمکاح  - 

يوراد ای  هویم  دـشر  طیارـش  هب  هجوت  ضارما  زا  يریگـشیپ  نونف  زا  یکی  دـندادیم . تیمها  هدـش  رکذ  لـئاسم  هب  هتـشذگ  یبط  مولع  رد 
رادروخرب کیسالک  داوس  زا  هک  نانآ  تسا . هدوب  نازرواشک  هجوت  دروم  دراوم  نیا  رد  لئاسم  نیرتهداس  تسا . یهایگ 
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دروم ار  هدوب  هربخ  يزرواشک  راک  رد  هک  ینالاسنهک  زا  یکی  دندرکیم . دروخرب  یملع  الماک  یهاگدید  اب  دراوم  نیا  هب  تبـسن  دندوبن 
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زونه دیاش  دراد . ییاهتوافت  هچ  تانق  بآ  ای  هدشیم  باریس  هاچ  بآ  اب  رگا  يزیلاج  لوصحم  کی  دیوگب  امـش  هب  ات  دیهد  رارق  لاؤس 
نیا تسا . هدوب  مه  ناگدـننکرداص  هجوت  دروم  لوصحم  نیا  دـشاب ، هدـشن  كاپ  ام  هبرجترپ  نالاسنهک  نهذ  زا  باـگرگ  هزبرخ  هرطاـخ 

دنـسپ دروم  رایـسب  نآ  ینیریـش  دشیم . زاب  هدروخ و  كرت  رـسارس  دراک  كون  فیفخ  هراشا  اب  فرـصم  ماگنه  رد  ندیچ  زا  سپ  هزبرخ 
يرگید هقطنم  چیه  دننک . يرادیرخ  ار  نآ  رازاب  هب  ندیـسر  ضحم  هب  ات  دـندرکیم  يرامـشزور  مدرم  نآ  فرـصم  يارب  هدوب و  اههقئاذ 

هک هدوب  باگرگ  هزبرخ  نیمه  یناهفـصا  نازرواشک  یتارداص  مهم  مالقا  زا  یکی  دـنک . تباقر  ناهفـصا  باگرگ  هزبرخ  اب  تسناوتیمن 
يارب ار  اهنیرتهب  هک  دنتـشاد  یعـضو  نینچ  رگید  قطانم  رد  زین  يرگید  تـالوصحم  تسا . هدـش  هدرپس  یـشومارف  هب  مه  نآ  ماـن  نونکا 

بش و تسیز و  طیحم  تاریثأت  نتفرگ  رظن  رد  يزرواشک و  هب  طوبرم  مولع  هیاپ  رب  يزرواـشک  ياـهشور  نیا  دـنتخاسیم . مهارف  مدرم 
رظن ّدـم  هیاپ  لوصا  ناونعهب  یمالـسا  یناریا - تشادـهب  بط و  لوصا  تسا . هدوب  نازرواشک  ياـهبنارگ  تاـیبرجت  موجن و  تارثا  زور و 

. تساعدم نیا  رب  یقداص  هاوگ  نامز  نآ  رد  ینالوط  ياهرمع  تسا و  هدوب 
رد تسا . هدـمآیم  تسدـب  ینونک ) هیروس   ) مور اـی  ماـش  زا  نیتنـسفا  نیرتهب  دـیریگب . رظن  رد  زین  ییوراد  ناـهایگ  دروم  رد  ار  هتکن  نیا 

ناجنروس رتسدـیبدنج ، یماش ، هریز  دـننام  يرگید  یناویح  ياهوراد  ناـهایگ و  یماـش ؛ اـی  یمور  نیتنـسفا  دنـسیونیم  میدـق  یبط  بتک 
. تسا هدمآیم  دوجوب  هایس  يایرد  هیروس و  رصم و  هقطنم  رد  هکنآ  لاثما  يرصم و 

هب انـس  گرب  زاجح ، هقطنم  رد  نآ ! لاثما  ینیچ و  بوچ  یکیژلب ، ای  يوسنارف  لویت  گرب  يدنه ، شدنک  يدنه ، رام  نغور  يدنه ، زوج 
یناریا  بط  ناکشزپ  هجوت  دروم  تیفیک  نیرتهب 
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رگید ياهروشک  ریاس  هب  هکم  زا  هک  ییانس  ینعی  یکم ! يانس  دنیوگیم  تهج  نیمه  هب  تسا ، هدوب  یکـشزپ  مولع  تسدربز  يامکح  و 

دنتسنادیم مدرم  رگا  دنیامرفیم : ع )  ) یلع ماما  هک  ییانس  نامه  تسا . هتفریم  راکب  اهيرامیب  زا  يرایـسب  نامرد  يارب  هدشیم و  رداص 
. دندرکیمن كرت  ار  نآ  زگره  دراد  دوجو  یصاوخ  هچ  هایگ  نیا  رد 

ملع نیا  زا  هدافتسا  زیخلـصاح ! ياهتفربآ  اهتشد و  راومه و  قطانم  یناتـسهوک و  قطانم  هلمج  زا  رتکیدزن  قطانم  هب  دینک  هجوت  لاح 
هدوب یناریا  نادنمـشناد  زراـب  تایـصوصخ  زا  دـنتفرگیم  رظن  رد  ار  یناویح  ییاذـغ  داوم  اـههویم و  ناـهایگ و  دـیلوت  صاـخ  قطاـنم  هک 

رد ییالاب  حطـس  رد  ار  نآ  دـندادیم و  شزومآ  مدرم  نازرواشک و  هب  لاـح  روخارف  هب  ار  مولع  نیا  یتنـس  یکـشزپ  ياـمکح  [ 48 .] تسا
زا ياهشوـگ  هب  رنه  ملع و  لـها  یماـمت  نهک و  نادنمـشناد  يارب  رمع  لوـط  زار  ثحبم  رد  نوـنکا  [ 49 .] دـندرکیم هنیداهن  مدرم  ناهذا 

: منکیم هدنسب  رمع  لوط  يارب  ملع  نیا  دافتسا 

لوصف 50] رد  اههویم 

یقطانم رد  نامدوخ و  یموب  نیمزرـس  رد  ام  نونکا  دـیآیم . لمع  هب  ینوگانوگ  تالوصحم  فلتخم  قطانم  رد  یلـصف  ره  رد  هک  میتفگ 
نیا رد  هک  میئوگیم  مینکیم و  یفرعم  ار  لصف  ياـههویم  دـشابیم  رتلدـتعم  روشک  قطاـنم  ریاـس  هب  تبـسن  ییاوه  بآ و  ظاـحل  زا  هک 

مولع  رد  ندب  يرادهگن  رد  يرتشیب  تاریثأت  ییاههویم  هچ  هقطنم 
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نآ تیمکاح  نامز  ناونعهب  دنشابیم  مدرم  سرتسد  رد  هک  ینامز  تدم  دنیآیم  رازاب  هب  اههویم  هک  نامز  ره  دنراد . نامرد  يریگـشیپ و 
یتمالس رد  ار  ریثأت  نیرتشیب  نامز  نامه  رد  دنـشابیم و  مکاح  اههویم  زا  یخرب  ياهقطنم  ره  رد  ینامز  ره  رد  سپ  میربیم . مان  لوصحم 

هدـش و ییاسانـش  یـسررب و  ام  هسّـسوم  رد  یلـصف  ره  رد  مکاح  یهایگ  ياهوراد  اـههویم و  زا  يرایـسب  دـنراد . نـالاسنهک  هژیوب  ناـسنا 
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هدوب هجوت  لباق  رایسب  نآ  یهدزاب  هدش و  نیودت  طبـض و  نآ  ینامرد  راثآ  تسا . هتفرگ  رارق  شیامزآ  دروم  اههخـسن  رد  هک  تساهلاس 
: مینکیم رکذ  راوجمه  ياهناتسا  ناهفصا و  ناتسا  هقطنم  رد  لوصف  نتفرگ  رظن  رد  اب  ار  اهيدنبمیسقت  نیا  تسا .

راهب لصف 

هراشا

هارمه زبس  یتخرد  هجوگ  ناشورفتسد  یتسد  ياههبارا  خرچ  يور  دنفـسا  رخاوا  [ 51 .] ددرگیم زاغآ  هویم  دنچ  تیمکاح  اب  راهب  لصف 
. ددرگیم هدهاشم  ماداب  هلاغاچ  اب 

نیا صاوخ  هب  دریگیم  رارق  مدرم  مومع  ضرعم  رد  تسد  ریز  ياـههویم  نآ  راـنک  رد  هک  تسا  یتخرد  زبسهجوگ  اـب  اـههویم  تیمکاـح 
: دینک هجوت  هارمه  هویم  هویم و 

زبسهجوگ تموکح 

توق كدـنا  نآ  سراـن  لاـک  دوشیم . داـیز  مک و  نآ  يرت  يدرـس و  فلتخم  ياـهتلاح  رد  تسا . مود  رد  رت  لوا و  رد  درـس  نآ  عـبط 
رخآ رد  رت  مود و  طسو  رد  درس  نآ  شرت  سران  تسا . نآ  نیریـش  زا  رتدایز  نآ  شرت  تدورب  تسا . يوق  نّیلم  نآ  هدیـسر  دراد . هضباق 

. تسا هضباق  توق  اب  کشخ  لوا و  رد  درس  نآ  گرب  دشابیم . نآ 
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راح و دردرـس )  ) عادـص دـنروخب  ماعط  زا  لبق  نوچ  دراد و  هک  یتبوطر  تجوزل و  ببـسب  نآ  هزات  اصوصخ ! ّقلزم  نّیلم و  اذـغلا و  لـیلق 
. دربیم نیب  زا  ار  يوارفص  ياهبت 

جالع ار  ندـب  شراخ  نآ و  باـهتلا  تدـح و  لد و  ترارح  یگنـشت و  ارفـص و  غارفتـسا )  ) یق دـنکیم و  مک  ار  ارفـص  دـیدش  ياـمرگ 
ءاعما هدعم و  رد  ار  ّرضم  طالخا  دشابیم . بآ  درز  ندروآ  الاب  عفاد  نیاربانب  دنکیم ، كاپ  هدعم  زا  تعرسب  ار  قیقر  يارفـص  دیامنیم .

ابطا هجوت  دروم  میدـق  رد  هتخپ  تروصب  تسا  شرت  زمرق و  یخرب  گـنر  هک  یهوک  يولآ  دـیامنیم . هراـپهراپ  هتـسسگ و  مه  زا  دـبک  و 
اب لسع  اب  نتخپ  نیدوربم  رد  دیادزیم . ءاعما  زا  ار  یگدولآ  عون  ره  نآ  لابندب  لگنا و  عون  ره  نآ  گرب  هدناشوج  ندیماشآ  تسا . هدوب 

. تسا نآ  يدرس  هدننکحالصا  یهایگ  ياهوراد  زا  نآ  لاثما  ردنک و  یکطصم و 
. نآ یشرت  يدرس و  يارب  زا  تسا  حلصم  تابن  زمرق و  رکش  ای  روگنا  هریش  اب  نتخپ 

بط هب  دـقتعم  ناکـشزپ  رگا  دـنکیم . ظفح  اههویم  ریاس  رب  ار  دوخ  تموکح  يدایز  تّدـم  فلتخم  قطاـنم  رد  راـهب  لـصف  رد  هویم  نیا 
نوخ و ناطرس  شراوگ و  هاگتسد  ياهناطرس  جالع  رد  ار  نآ  ياسآ  هزجعم  تارثا  دنشاب  هتشاد  یهاگآ  نآ  صاوخ  زا  نامروشک  یموب 

زمرق ياهلوبلگ  تکالپ و  تفا  نوخ و  ناطرس  هب  التبم  نارامیب  يارب  نآ  يزاسنوخ  درک . دنهاوخ  هدهاشم  ءاعما  ناطرس  ناوختسا و  زغم 
دننام ییاههویم  اب  وسمه  هویم  نیا  کمک  اب  ام  دریگیم . رارق  هدافتـسا  دروم  یفلتخم  ياهشور  اـب  هویم  نیا  تسا . روآتفگـش  دیفـس  و 

میتفای و تسد  یناریا  یمالـسا - بط  شخبافـش  ياههخـسن  یهاـیگ و  يوراد  راـنک  رد  اهناطرـس  زا  یخرب  ناـمرد  زمر  هب  روگنا  راـنا و 
رد يریگشیپ  نونف  زا  رمع  لوط  يارب  نآ  فرصم  دیدرگ . عقاو  لماک  جالع  هکارچ  میتسب  یناطرس  نارامیب  يارب  ار  يرایـسب  ياههدنورپ 

: بیترت نیا  هب  دشابیم  ماوع  املع و  زا  نالاسنهک 
ناویل  هنازور 3  هتخپ  تروصب  . 1
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يور دوش . مرن  ات  میناشوجیم  بآ  يرادقم  اب  نولفت  موینیمولآ و  ریغ  یفرظ  رد  ار  تشرد  درز  يولآ  زا  يرادقم  رابره  راب و  هس  زور  ره 
دننام راک  نیا  ددرگ . ریزارـس  نیریز  فرظ  نورد  هب  نآ  درل  دنامب و  نآ  هتـسه  تسوپ و  ات  میراشفیم  شکبآ  فک  دراد و  رارق  شکبآ 

رهظ و حبص و  هدادن و  همادا  رگید  نیریز  فرظ  رد  نآ  هتخپ  تشوگ  نتـشذگ  زا  سپ  هک  توافت  نیا  اب  دشابیم  کشاول  ندرک  تسرد 
رگا زمرق و  رکش  ای  لسع  ای  روگنا  هریش  يرادقم  هاوخلد  هب  نآ  یشرت  يدرـس و  لرتنک  يارب  دوشیم . لوانت  نآ  زا  ناویل  لقا 3  دح  بش 

رد رامیب  هک  تسا  زیاج  تسا و  زور  کی  رد  فرـصم  نازیم  لقا  دح  ناویل  رادقم 3  [ 52 .] میناشوجیم هدرک  هفاضا  نآ  رد  ار  تاـبن  دوبن 
ناسنا ندب  رد  ناطرس  کی  هرامش  نمشد  هتخپ  درل  نیا  فرـصم  زا  لصاح  نوخ  دنک . فرـصم  زور  رد  ناویل  زا 3  رتشیب  هقالع  تروص 

. تسا رادروخرب  یصاخ  تیمها  زا  سومیکلا  حلاص  نوخ  دیلوت  نآ  جالع  یناطرس و  ضارما  زا  يریگشیپ  همانرب  رد  دوشیم .
هب التبم  رامیب  رد  نوخ  دیلوت  هب  قفوم  یکشزپ  ره  تسا و  زجاع  دشاب  هدش  دیلوت  هزات  هک  ناوج  زیمت و  نوخ  اب  هلباقم  رد  ناطرس  هک  ارچ 

نامه تسا  مزال  ار  هدش  فاص  هتخپ و  يولآ  هک  میوش  رکذـتم  دـیاب  تسا . هدروآ  تسدـب  دوخ  رامیب  يارب  ار  هدـنرب  گرب  دوش  ناطرس 
رتهب میهد  رارق  هدافتـسا  دروم  ار  هزات  ياهولآ  میناوتب  تبون  ره  رد  رگا  میئاـمن . هداـمآ  ار  هزاـت  ياـهولآ  رگید  زور  مینک و  فرـصم  زور 

دیریگب رظن  رد  دیاب  میوشن ، رود  لاسنهک  نادنمـشناد  ناسنا و  يارب  رمع  لوط  ثحبم  زا  مینک . هیهت  اج  کی  ار  ناویل  ره 3  هکنآ  ات  تسا 
نونف دروم  رد  هدش  هیـصوت  زیوجت و  دراوم  ریاس  اب  هارمه  مه  نآ  دننک  فرـصم  ار  مکاح  هویم  دـیاب  ینامز  هحرب  نیا  رد  نادنمـشناد  هک 

میاهتشاد  فیعض  نالاسنهک  رد  هک  یفلتخم  ياهنومزآ  رد  هک  هدش  هدید  نالاسنهک ! رد  اهيرامیب  زا  يریگشیپ 
156 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

چیه نانآ  زا  یخرب  زور  ضرع 3  رد  هک  يروطب  هدروآ  ناغمرا  هب  نانآ  يارب  ار  یبیجع  یگدنزرـس  طاشن و  هتخپ  ياهولآ  درل  نیا  ریثأـت 
هگن لاحرس  اپرس و  فعض  نودب  یبوخب و  ار  نانآ  هدش  هتخپ  يولآ  ناویل  نیدنچ  هنازور  دناهتشادن و  رگید  ياهاذغ  فرـصم  هب  یلیامت 

. تسا هتشاد 
ولیک کی  ات  هنازور  ماخ  تروصب  . 2

يولآ فرصم  دوخ  ییاذغ  همانرب  رد  زور  ره  دنک  یعـس  دیاب  رامیب  تسا و  بسانم  ولیک  کی  نازیم  ات  زور  لوط  رد  اهولآ  ماخ  فرـصم 
[53 .] دهد رارق  ار  دیفس  زمرق و  ياهولآ  نآ  رانک  رد  درز و 

. تسا ولابلآ  سالیگ و  مادابهلاغاچ و  لصف  نیا  رد  اههویم  مکاح  تنواعم 
ددع ات 14  دادـعت 7  هب  هنازور  تسا . بسانم  راـب  ياهتفه 3  نادنمـشناد  ییاذـغ  همانرب  رد  مه  شروخ  تروصب  مادابهلاغاچ  فرـصم  . 3

تـشرد ياههلاغاچ  دراد . همادا  ییاذـغ  همانرب  نیا  تسا  دوجوم  نآ  زیر  هک  یناـمز  اـت  دوشیم . هیـصوت  ماـخ  تروصب  زیر  ماداـبهلاغاچ 
. دوشیمن هیصوت  ماخ  تروصب 

ساویر تنواعم  رد  رگنک  دـننام  یهوک  ياهيزبس  نآ  رانک  رد  هک  دراد  تموکح  ساویر  هشیر  اهموزیر  لیبق  زا  ینیمز  ياـههویم  رد  . 4
رهظ و حبص و  هک  ناکتسا  ماخ 3  تروصب  ساویر  ماخ  بآ  هتخپ و  تروصب  ساویر  شروخ  راـب  ات 3  ياهتفه 2  نیاربانب  دناهدش . عقاو 

. دوشیم لوانت  ناکتسا  کی  رابره  بش 
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لاثما هنزگ و  یغایزاغ و  یهوک ، نوخرت  یهوک ، هرت  ریـسوم ، یهوک ، ریـس  گنـش ، دننام  یهوک  ياهيزبس  زا  اهاذغ  یمامت  رانک  رد  . 5
. دوشیم هدافتسا  ماخ  هتخپ و  تروصب  نآ 

یتخرد بیس  تموکح 

دیفس و درز و  زبس و  خرـس و  فلتخم  ياهگنر  رد  ینانبل و  بیـس  كدنق ، بیـس  بالگ ، بیـس  دننام  فلتخم  ياهلکـش  رد  هویم  نیا 
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حرفم بیس  درب . نآ  زا  ار  مزال  هدافتسا  دیاب  هک  دنکیم  دوخ  نآ  زا  مکمک  ار  تموکح  زبسهجوگ  یناوارف  طساوا  اب  هارمه  راهب  رد  وریغ 
تلع هب  نآ  صاوخ  حیرـشت  تسا . هسیئر  ياـضعا  هدـننکتیوقت  تالـضع و  توق  تردـق و  هدـننکلیمکت  ینهذ و  ياوـق  يوـقم  بلق و 
يارب دناوتیم  عون  هس  رد  روگنا  دننام  بیس  ییاذغ  ياهمیژر  تسین . ریذپناکما  هلوقم  نیا  رد  ناسنا  ندب  يارب  دیفم  رایسب  داوم  نتـشاد 
بیـس زا  رتمهم  ياهویم  ندب  رد  یبصع  ياهمتـسیس  تیوقت  ظاحل  زا  اههویم  رد  دیاش  دشاب . اسآ  هزجعم  نادنملاس  هژیوب  ناسنا  رمع  لوط 

. دشاب هتشادن  دوجو 

یتخرد بیس  لماک  میژر 

فرـصم هدش  هدـنر  تروصب  نآ  تشوگ  اهنت  دوش و  كاپ  تسوپ  زا  دـیاب  یتخرد  بیـس  دوشن . فرـصم  ییاذـغ  چـیه  زور  ات 15  زا 7 
. دنکیم زواجت  ولیک  دنچ  زا  روگنا  میژر  دننام  نآ  فرصم  هتبلا  دوشیم .

، ندروخ يزبس  رینپ و  یمک  اب  کشخ  نان  دننام  هداس  ياذغ  هدـعو  کی  هب  اهنت  تعاس  ره 24  رد  ییاذغ و  هدعو  ود  فذـح  مود  شور 
افتکا لصف  ياهپوس  زینـشگ و  پوس  زپ ، بآ  یبرچ  نودب  تشوگ  یمک  دیوش ، هتک  ای  زینـشگ  هتک  لصف ، هویم  يرادقم  اب  کشخ  نان 

. دوش
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رتمک هدش  هدنر  بیس  ولیک  زا 3  دیابن  تسا . هدش  هدنر  تسوپ  نودب  بیـس  دایز  رادقم  فرـصم  ییاذغ و  هدعو  کی  فذح  موس  شور 
. دوش فرصم 

بیس تنواعم  رد  یبالگ 

بیس میژر  رد  بیـس  اب  یبالگ  هروپ  طولخم  دشابیم . هجوت  دروم  رتشیب  نآ  يروآطاشن  صاوخ  تسا و  زغم  بلق و  يوق  حرفم  هویم  نیا 
نیا تسا . يریذپداسف  نآ  ياهتلع  زا  یکی  تسا . هاتوک  هویم  نیا  روضح  نارود  دیازفایب . زغم  بلق و  رب  نآ  حیرفت  تاریثأت  هب  دناوتیم 

. دوش فرصم  رتدوز  دیاب  دسریم و  دوز  هویم 

ناتسبات لصف 

کمرگ یبلاط و  تموکح 

ار تاتسورپ  يراردا و  يراجم  هناثم و  هیلک و  يراردا  هاگتسد  هدش و  رازاب  دراو  ناتـسبات  لیاوا  راهب و  رخاوا  رد  شخبافـش  ياههویم  نیا 
اب ار  هیلک  ياهیتحاران  دشابیم . نوخ  هدننکهیفـصت  ياههاگتـسد  هدنیوش  یندعم و  داوم  زا  راشرـس  يزیلاج  لوصحم  نیا  دنکیم . كاپ 
هب يوق  ییاذغ  يوراد  ناردام  ریـش  دایدزا  رد  دناباوخیم . ار  ندـب  ماروا  دـنکیم  فرطرب  اهنآ  يوشتـسش  يراردا و  يراجم  ندرک  مرن 

نادنمشناد نالاسنهک و  دریگیم ، تسدب  ار  اههویم  تموکح  هویم  نیا  هطوبرم  لصف  رد  هک  یماگنه  یلاسنهک  نینس  رد  دیآیم . باسح 
. دنرب اههرهب  نآ  زا  دیاب  ناهوژپشناد  و 
: دوشیم فرصم  هدامآ  تروص  دنچ  هب 

نآ زا  ناشراک  ياتسار  رد  دنهاوخب  رکفت  لها  ياملع  رگا  دننک . فرصم  هدولاف  تروصب  ار  نآ  ناویل  لقا 3  دح  هنازور  ماخ  تروصب  . 1
ار رگید  ياهاذغ  زور  دنچ  تدم  هب  دـننک و  لیم  ناویل  ات 12  زا 3  رتدایز  ریداقم  زور  ره  یمیژر  تروصب  تسا  مزال  دـنربب  يرتشیب  هرهب 
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دناوتیم ناویل  ات 12  فرصم  دننکن . فرصم 
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تروصب یبلاط  کـمرگ و  فرـصم  هچناـنچ  دراذـگب . راردا  يراـجم  یـسنج و  ياههاگتـسد  هژیوب  ندـب  ياههاگتـسد  رب  یبولطم  تارثا 
طاـشن و دـنوشیم و  يزاـسکاپ  همداـخ  هسیئر و  نواـعم  هسیئر و  ياـضعا  زا  یمهم  ياـهشخب  دوش ، فرـصم  بش  اـت  حبـص  زا  یمیژر 
ات دننکیم 2  ارجا  ار  نآ  میژر  هک  ییاهزور  رد  دنهاوخب  رگا  ار  نآ  رتشیب  ریثأت  دنوشیم . بجوم  رکفت  لها  نادنمشناد  يارب  ار  یلاحرس 

طولخم تسا  هدش  نیریش  نیبجنکس  تبرش  اب  هک  کنخ  بآ  ناویل   1 اب 5 / ار  هدش  زیمت  ریشکاخ  يروخاذغ  قشاق  رابره 3  زور  رد  راب   3
. دنیامن هظحالم  ار  راردا  حشرت  دایدزا  نازیم  دننک و  لیم  و 

ریغ هسیئر و  ياهمادنا  دروایب و  لاحرـس  ار  کشخ  درـس و  ياههیلک  دـناوتیم  ناویل  ات 6  ناویل  نازیم 3  هب  هنازور  نآ  هتخپ  تروـصب  . 2
يریشکاخ اب  هارمه  هک  هژیوب  دنربب ، نیب  زا  ار  تاتـسورپ  راردا و  يراجم  هیلک و  ياهتسیک  هداد و  تنیل  ار  عبط  دنیامن . تیوقت  ار  هسیئر 

فقوتم ار  يروا  نیئتورپ  عفد  اههیلک و  ضراوع  یمامت  دـشاب  هدـش  هدـناشوج  تابن  اب  لـیلد  نیمه  هب  هدـش و  خـلت  ندـناشوج  رثا  رد  هک 
. دنکیم نامرد  ار  دعقم  قاقش  نآ و  ریغ  ینوخ و  ریساوب  عون  ره  هدرک و  عطق  ار  گنس  رثا  رد  يزیرنوخ  دنکیم .

ولآدرز تموکح 

ولآدرز دنربب . ار  مزال  ياههرهب  نآ  زا  نالاسنهک  تسا  مزال  مک  تدـم  نامه  رد  اما  تسا  هاتوک  نآ  یناوارف  هویم و  نیا  تموکح  نارود 
هدیسر و بوخ  دیاب  ولآدرز  روظنم  نیا  يارب  تسا . يرورض  مزال و  رایـسب  نالاسنهک  يارب  نآ  زا  لصاح  نوخ  يوق و  رایـسب  يزاسنوخ 

ياههدـعو زا  یکی  فذـح  نالاسنهک و  يارب  ناویل  ات 9  لقا 3  دـح  زور  رد  ماخ  هتخپ و  تروصب  نآ  فرـصم  زرط  دـشاب . هدـش  نیریش 
ياجهب  ولآدرز  فرصم  ییاذغ 
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. ددرگ لاـمعا  ولآدرز  میژر  زور  رابره 7  راب و  ای 2  دشاب و  هفقو  نودـب  زور  دناوتیم 15  فرصم  نامز  تسا . بسانم  رایـسب  هدعو  نآ 

. دوش هتفرگ  رظن  رد  هلصاف  زور  تسا 7  رتهب  هزور  تبون 7  ود  نیب 

روگنا تموکح 

رامـشب یتشهب  ياههویم  دمآرـس  رانا  زا  سپ  روگنا  دوش . هتـشون  دـیاب  اـهباتک  نآ  فصو  رد  هک  دوشیم  مکاـح  روگنا  ولآدرز  زا  سپ 
: تسا ریذپناکما  تروص  دنچ  هب  رکفت  رنه و  لها  نادنمشناد و  نالاسنهک و  يارب  روگنا  میژر  دوریم .

زورهنابش رد  اذغ  لماک  فذح  اب  ییاذغ  میژر  يارجا  . 1
نیا دشابن . روگنا  زا  یلاخ  مکش  هاگچیه  دشاب و  دایز  رایسب  روگنا  فرصم  رادقم  هکنآ  طرشب  دوشن ، فرصم  روگنا  زا  ریغ  ییاذغ  چیه 

. تسا لماک  صقن و  نودب  نادنملاس  رد  اهيرامیب  زا  يریگشیپ  نونف  رد  درببیم و  نیب  زا  ار  هتفهن  ياهناطرس  میژر 
ياذغ چـیه ، زور ! اـت 15  دـیریگب  رظن  رد  زور  زا 3  دراد ؛ صاخـشا  ناوت  هب  یگتـسب  دوشیم  نآ  ماجنا  هب  ترداـبم  هک  ییاـهزور  دادـعت 

. دراد میژر  نیا  اب  يدیدش  يراگزاسان  هک  تشوگ  هژیوب  دوش  لیم  دیابن  يرگید 
ییاذغ  هدعو  فذح 2  اب  روگنا  میژر  يارجا  . 2

ای هدش و  هتخپ  شمـشک  اب  دیوش  هتک  ای  رینپ و  یمک  اب  کشخ  نان  دشاب . یبرچ  تشوگ و  زا  يراع  هداس و  مه  نآ  اذغ  هدـعو  کی  اهنت 
کی دشاب ؛ هدش  خبط  نآ  رد  وریغ  جـیوه و  ملک و  ودـک و  دـننام  يزیلاج  ياهيزبس  زا  يدادـعت  هک  لصف  پوس  ای  زینـشگ  پوس  خـبط 
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روگنا میژر  اب  هارمه  لاثم  ناونعب  تفرگ . رظن  رد  دیاب  زین  ار  اهراگزاسان  طیارـش  دوشیم . فرـصم  مک  رادـقم  هب  مه  نآ  ییاذـغ  هدـعو 
. دومن فرصم  تشوگ  ناوتیمن 

، دوش فرصم  ییاذغ  هدعو  کی  رد  غرممخت  غود و  تسام و  ای  برت  گرب  رگا 
161 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

دیاب یلک  روطب  دنروآیم . دوجوب  يراگزاسان  مه  زاب  دوش  فرـصم  نامزمه  غرم  تشوگ  اب  داوم  نیا  رگا  دـناسریم . مه  هب  يراگزاسان 
. تشاد لوذبم  هجوت  رگید  ياهنامز  زا  رتشیب  روگنا  میژر  ماجنا  ماگنه  اهراگزاسان  هب 

ییاذغ  هدعو  کی  فذح  اب  روگنا  میژر  . 3
هدروخ روگنا  ردقنآ  هکنیا  ای  تسا و  بسانم  ولیک  ات 3  کی  زا  فرـصم  رادقم  دوش . لیم  روگنا  يدایز  رادقم  هب  رهظ  ماگنه  ات  اهحبص 
ماجنا ناوت  اهنت  هن  هدرک و  فرـصم  زور  رد  روگنا  ولیک  نیدـنچ  ات  دارفا  زا  یخرب  ددرگ . تجاح  ياـضق  رد  داـیز  تنیل  بجوم  هک  دوش 

میژر رطاخ  نیا  هب  دندشیم . زین  یبسانم  مادنا  ياراد  نآ  فارطا  مکـش و  ياهیبرچ  ندش  بوذ  اب  هکلب  دنتـشاد  ار  روگنا  ییاذـغ  میژر 
مه دنک و  رغال  مه  هک  تفای  ناوتیمن  ار  ییاذغ  میژر  چیه  دشابیم . مادنا  بسانت  صوصخم  هک  تسا  ياهدـننک  رغال  میژر  کی  روگنا 

ییاهناطرـس رگا  دـنک . ناوج  ار  ندـب  ياضعا  همه  دربب و  نیب  زا  ار  ندـب  رد  هتفهن  يراجنهان  هنوگره  روطنیمه  درواـیب و  مادـنا  بساـنت 
. تفر دهاوخ  نایم  زا  روگنا  میژر  اب  دنشاب  ندب  رد  نتفرگ  لکش  لاح  رد  هتفهن  تروصب 

رانا روگنا و  تنواعم  رد  هزبرخ  هناودنه و 

. دربیم الاب  تنواعم  حطس  رد  ار  اهنآ  تیمها  اههویم  نیا  ریثأت  زیئاپ  لیاوا  رد  ناتسبات و  رخاوا  رد 
. دنیادزیم مراهچ  موس و  مضه  رد  صوصخب  ار  یطلخ  تافاضا  دنیوشیم و  ار  ندب  یلخاد  ياضعا  هک  دنتـسه  یبوطرم  ياههویم  اهنیا 

. دنرادیم هگن  نوصم  تافآ  یسرتسد  زا  ار  ندب  ياهلولس  یگدنز  طیحم  دنیوشیم و  ار  تاتسورپ  یلسانت و  يراردا و  يراجم 
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زیئاپ لصف 

هتخالاغذ کلازلاز ، لیگزا ، ریجنا ،

تنواعم هجرد  ات  ار  اههویم  نیا  اهنآ  ییاذغ  زایتما  دـنراد . دوجو  رگید  ياهنامز  زا  رتشیب  زییاپ  يادـتبا  ناتـسبات و  ياهتنا  رد  اههویم  نیا 
هیذـغت ملع  رد  هک  تسا  یمولع  اههویم  ریاس  رانک  رد  اهنآ  فرـصم  اههویم و  نیا  بیکرت  دـهدیم . رارق  رتنییاپ  یمک  ای  مکاـح و  هویم 

يارب ناوتیم  اـههویم  نیا  زا  دوشیم . هتفرگ  رظن  رد  صخـش  جازم  هب  هجوـت  اـب  اـههویم  نیا  فرـصم  دراد . دوـجو  یمالـسا  یناریا - بط 
ریغ یمرگ  يدرـس و  يوسب  فارحنا  زا  ار  جازم  مکاح  هویم  رانک  رد  هک  بیترت  نیا  هب  دومن  هدافتـسا  ندـب  یمرگ  يدرـس و  نازیم  میظنت 

. دنکیم ظفح  یعیبط 
. دراد همادا  نانچمه  روگنا  هزبرخ و  دـننام  ییاههویم  تنواـعم  هکیلاـحرد  دـیدرگ . دـهاوخ  هدرپس  راـنا  تسدـب  تموکح  روگنا  زا  سپ 

تیوـقت نکمم  ّدـح  نیرخآ  هب  ار  مکاـح  ياـههویم  زیگناتفگـش  تارثا  مکاـح  ياـههویم  راـنک  رد  يدـعب  تاـجرد  رد  رگید  ياـههویم 
. دننکیم

رانا تموکح 
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روگنا تنواعم  اب  هک  تسا  یتشهب  هویم  نیا  هطلس  ریز  زیئاپ  رسارس  تسین . فصو  لباق  هک  تسا  يزیگناتفگـش  صاوخ  ياراد  هویم  نیا 
تحت ار  ندب  ياضعا  یمامت  رانا  تفای . دنهاوخن  روگنا  تبالص  تردق و  اب  ینمشد  اهناطرـس  [ 54 .] دوریم اهیتسردنتان  همه  گنج  هب 

ياههاگتـسد دـنکیم و  هیفـصت  مراهچ  مضه  ات  ار  نوخ  ددرگ  ماجنا  زور  ره  هفقویب  نآ  فرـصم  رادـقم  رگا  دـهدیم . رارق  دوخ  ریثأـت 
نآ  زا  دعب  هسیئر و 
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بذج يارب  ار  هار  بیترت  نیا  هب  دنکیم . ناوج  هدنزرس و  يروآتفگش  لکـش  هب  ار  وریغ  تسوپ و  لصافم و  قورع و  اهمادنا و  یمامت 

فرـصم نآ  لخاد  ياـههیپ  هتـسه و  اـب  يداـع  تروص  هب  ار  راـنا  [ 55 .] دـنکیم زاب  اهناطرـس  یمامت  هیلع  شخبافـش  هرثؤم و  ياـهوراد 
زور رد  ناویل  نیدـنچ  ات  صخـش  لـیامت  ناوت و  تروص  رد  زور و  رد  ناویل  زا 3  لقا  دح  دایز  نازیم  هب  ار  رانا  بآ  دـنناوتیم  دـننکیم ،

، روـگنا گرب  دـنراد . ییوراد  تیــصاخ  تـخرد  نآ  يازجا  یماـمت  هـک  دــنیوریم  یتـخرد  زا  یتـشهب  هوـیم  ود  نـیا  دــننک . فرــصم 
، لوطن یندناشوج ، یلوانت ، ياههویم  تروصب  نآ  هویم  ياههتـسه  نآ و  هشیر  تسوپ  نآ و  ياههخاش  هنت و  تسوپ  روگنا ، ياهکخاش 

. دوریم راکب  شایهایگ  يازجا  مامت  بیترت  نیمه  هب  زین  رانا  دوریم . راکب  یهایگ  ياههخسن  اب  هارمه  هنقح و  دامض ، مهرم ،

ناتسمز لصف 

تابکرم تموکح 

نآ زا  ار  رانا  تنواعم  تسپ  زیئاپ  رخاوا  رد  هکنآ  ات  هتخادرپ  دـشابیم  روگنا  انامه  هک  رانا  تنواعم  اب  تباقر  هب  زیئاـپ  طـساوا  زا  تاـبکرم 
رد تابکرم  عاونا  دیامنیم . تیبثت  میکحت و  ار  دوخ  تموکح  هدومن و  بحاصت  زین  ار  رانا  تموکح  یهاتوک  تّدـم  رد  دـنکیم و  دوخ 

. دریگیم رارق  مدرم  رایتخا  رد  نوگانوگ  صاوخ  اهلکش و 
توافتم هباشم و  صاوخ  اب  تابکرم  ماـسقا  زا  جرتا ) گـنلاب ،  ) جـنرت یباراد 56 ،] جـنران ، نیریـشومیل ، توروفپیرگ ، یگنران ، لاقترپ ،

دـش رکذ  روگنا  رانا و  يارب  هک  یتالاح  دـننام  فلتخم  لاکـشا  هب  رگید و  ياهوراد  اب  بکرم  يدارفنا و  تروصب  اههویم  نیا  دنـشابیم .
. دنراد دربراک 
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هبنا

هویم دنچ  صاوخ  دناوتیم  هک  تسا  يدح  هب  نآ  داوم  عونت  تسا . ندب  زاین  دروم  یندعم  يذغم و  داوم  اهنیماتیو و  زا  راشرـس  هویم  نیا 
زا تسا  مزال  زور  رد  نآ  دایز  فرـصم  اب  هارمه  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هژیوب  تسا  دیفم  رایـسب  نادـنملاس  يارب  دـشاب . هتـشاد  دوخ  رد  ار 
هک تسا  تروص  نیا  رد  دـباین . شیازفا  ندـب  رد  نآ  يوادوس  هداـم  اـت  دوـش  هدافتـسا  ماـع  لهـسم  صوـصخب  لهـسم  هدـناشوج  يوراد 

. درادن دوجو  یلاسنهک  رد  هبنا  زا  رتيوق  مینک  اعدا  میناوتیم 

امرخ

یماـمت هک  دـیآیم  لـمع  هب  یتـخرد  زا  هویم  نیا  تسا . ریظنیب  اـضعا  ياـهناینب  ماکحتـسا  رد  نآ  هدـننکتیوقت  داوم  هک  تسا  ياهویم 
یتخرد هچ  باتفآ  يامرگ  زا  هدیتفت  ياهریوک  راوشد  تخس و  طیارش  رد  دریگیم . رارق  ییاذغ  ییوراد و  هدافتسا  دروم  نآ  ياهتمسق 
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رد دشابیم . هدافتـسا  دروم  تلاح  نیدنچ  رد  روگنا  دننام  نآ  هویم  نینچمه  دشاب ! هتـشاد  ماوق  ماود و  دـناوتیم  هقطنم  نآ  نینکاس  يارب 
مه دعب  ياهلاس  رد  هدش  کشخ  يامرخ  تسا . هدوب  يرادهگن  لباق  مه  دـعب  ياههام  رد  نآ  هتـسه  امرخ و  میدـق  ییاوه  بآ و  طیارش 

اب شتوافت  اهنت  دـنکیم . داجیا  رمع  لوط  ناسنا  ندـب  رد  تسا  هدـش  قلخ  شدوجو  رد  امرخ  هک  یماوق  ناـمه  دـنامب . ملاـس  تسناوتیم 
. دیامن فرصم  امرخ  ینالوط  ینامز  رد  دایز و  رادقم  هب  دناوتیمن  یسکره  هک  تسا  نآ  رد  اههویم  رثکا 

ات 7 ددع  کی  زا  هنازور  بترم  روطب  حیحـص  يزیرهمانرب  کی  اب  نیاربانب  دـنکیم . عانتما  هب  راداو  ار  هدـعم  نآ  ینیریـش  امرخ و  ترارح 
. دراد ییازسب  شقن  زین  هظفاح  رکف و  میظنت  رد  امرخ  دریگ . رارق  دنمشناد  نالاسنهک  ییاذغ  همانرب  رد  دیاب  امرخ  ددع 
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ییاذغ داوم  یخرب  جازم 

اههناد نایب  رد 

رد رت  مرگ و  دوخن  کـشخ ، درـس و  روفاـک  تسا ، مدـنگ  زا  رتمک  شتیئاذـغ  درـس و  لوا  هجرد  رد  وج  رت ، مرگ و  لوا  هجرد  رد  مدـنگ 
لوا هجرد  رد  هلیلبنـش  مخت  کشخ ، درـس و  لوا  هجرد  رد  ـالقاب  تسا . کـشخ  مود  هجرد  رد  درـس و  لوا  هجرد  رد  سدـع  لوا ، هجرد 

رد دـجنک  ضباق ، مرگ و  لوا  هجرد  رد  جـنرب 57 ] رت و  مرگ و  ایبول  رت ، درـس و  لوا  هجرد  رد  شام  تسا . مرگ  مود  هجرد  رد  کشخ و 
. دشابیم کشخ  مود  هجرد  رد  درس و  لوا  هجرد  رد  شاخشخ  میالم ، مرگ  تسخن  هجرد 

غرممخت اهتشوگ و  نایب  رد 

يّرب ناروناج  تشوگ  لدـتعم ، هلاسوگ  تشوگ  کشخ ، درـس و  واگ  تشوگ  کـشخ ، درـس و  زب  تشوگ  رت ، مرگ و  دنفـسوگ  تشوگ 
تـشوگ زا  رتدرـس  رت و  یبآ  ناگدـنرپ  تشوگ  کشخ ، مرگ و  اهکشجنگ  تشوگ  تسا . یلها  تاناویح  ریاـس  زا  رتکـشخ  رتمرگ و 

. تسا مضهدوز  رت و  درس و  هزات  یهام  تشوگ  تسا . رویط  ریاس 
. تسا راذگمخت  هدنرپ  اب  بسانم  یمخت  ره  هوق  درس و  نآ  هدیپس  مرگ و  نآ  هدرز  یگناخ : غرممخت 

ریش نایب  رد 

. دشابیم دنفسوگ  ریش  زا  رتدرس  رت و  هک  واگ  ریش  زجب  دنتسه . رت  درس و  اهریش 
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اهيزبس نایب  رد 

مرگ و سفرک  یمرگ ، يدرـس و  رد  لدـتعم  جانفـسا  رت ، درـس و  وهاـک  کـشخ ، مرگ و  ریـس  کـشخ ، مرگ و  زاـیپ  کـشخ ، مرگ و  هرت 
، کشخ درـس و  ینـساک  کشخ ، مرگ و  كزیت  هرت  رت ، درـس و  زینـشگ  رت ، درـس و  ردـنغچ  کـشخ ، مرگ و  عاـنعن  ینوخرط و  کـشخ ،

افش کیپ  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 854 

http://www.ghaemiyeh.com


مرگ و هندوـپ  میـالم ، درـس  هفرخ  کـشخ ، مرگ و  برت  و  كزیت ) هرت  مخت   ) نادنپـس کـشخ ، مرگ و  تبـش  رت ، مرگ و  یهوـک  ناـحیر 
هقشع  ) بالبل کشخ ، مرگ و  ناجنداب  رت ، درـس و  ینامی  هلقب  کشخ ، مرگ و  کچیپ ) یعون   ) ثوشک کشخ ، درـس و  کشرت  کشخ ،

. کشخ مرگ و  يزییاپ  هقشع  رت ، درس و  يراهب )
. تسا مضهرید  کشخ و  مرگ و  یسگرن  روآداب و  ملک  مغلب ، هدنرب  نیب  زا  کشخ و  مرگ و  برت  اهراب : هرت  خیب 

اههویم نایب  رد 

یمرگ و رد  لدـتعم  نیریـش  رانا  کشخ ، مرگ و  نآ  هدـنام  رت و  مرگ و  هزات  يودرگ  رت ، مرگ و  ریجنا  یعیبط ، لهـسم  رت و  مرگ و  روگنا 
ولآ هدعم ، هدننکتیوقت  کشخ و  درس و  هب  دورما و  رت ، درس و  ولاتفش  نوخ ، نکسم  رت و  مرگ و  بانع  کشخ ، درـس و  شرت  رانا  يرت ،

، یمرگ رد  لدتعم  دیفس  توت  نیل ، مرگ و  هایس  توت  رت ، درس و  نیریش  هزبرخ  بلق ، يوقم  کشخ و  درس و  بیس  عبط ، نیلم  رت و  درس و 
. رت درس و  گنلاب  هزرایخ و 

کشخ تاجهویم 

ودرگ یمرگ ، رد  لدتعم  قدنف  لادتعا ، دـح  رد  میالم  مرگ و  نیریـش  ماداب  لادـتعا ، هب  مرگ  ناتـسپهس  ظیلغ ، یمرگ و  رد  لدـتعم  بانع 
مرگ و زیوم  کـشخ ، مرگ و  هتـسپ  درـس . نآ  شرت  و  یمرگ ، رد  لدـتعم  نیریـش  يوـلآدرز  یمرگ ، رد  لدـتعم  ولاتفـش  کـشخ ، مرگ و 

. کشخ درس و  نآ  دیفس  کشخ و  مرگ و  هایس  نوتیز  هدننکمرن ،
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وبشوخ ياهيزبس  اهلگ و  نایب  رد 

مرگ و ربنسوس  کشخ ، درس و  شوجنزرم  میالم ، درس و  هشفنب  میالم ، مرگ و  سگرن  کشخ ، مرگ و  نسوس  ضباق ، درـس و  خرـس  لگ 
، یمرگ رد  لدتعم  درز  يوببش  يریخ  کشخ ، مرگ و  کشمجنرف  يّرب ، يریخ  یکشخ ، یمرگ و  هب  لیامتم  ناریمض  نیرسن و  کشخ ،

دروم لدتعم ، نآ  دیفس  کشخ ، مرگ و  درز  نیمسای  یکشخ ، یمرگ و  رد  لدتعم  رانلگ  هدننکتسس ، درـس و  هایگ ) رهم  زا  یعون   ) حافل
. کشخ درس و  روفاک  کشخ ، مرگ و  هنوباب  ضباق ، درس و  سآ ) )

اهنغور نایب  رد 

مرگ ناتک  مخت  نغور  یمرگ ، ترارح و  رد  لدتعم  ماداب  نغور  کشخ ، مرگ و  ودرگ  نغور  یکشخ ، یمرگ و  رد  لدتعم  دجنک  نغور 
نغور ضباـق ، کـشخ و  درـس و  خرـس  لـگ  نغور  يرت ، يدرـس و  رد  لدـتعم  هشفنب  نغور  کـشخ ، مرگ و  نوـتیز  نـغور  کـشخ ، و 

مرگ و هنادهاش  نغور  هدننکتسس ، درـس و  شاخـشخ  نغور  يدرـس ، یمرگ و  رد  لدتعم  دیب  نغور  کشخ ، مرگ و  نیرـسن  نیمـسای و 
نـسوس نغور  کشخ ، مرگ و  شوجنزرم  نغور  درـس ، رفولین  نغور  میالم ، مرگ و  هتـسپ  نغور  کشخ ، مرگ و  لدرخ  نغور  کـشخ ،

. میالم مرن و  سگرن  نغور  کشخ ، مرگ و 
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اهوبشوخ نایب  رد 

کشخ و رایـسب  روفاک  یکـشخ ، یمرگ و  رد  لدتعم  يدـنه  دوع  کشم ، زا  رتکشخ  میالم و  مرگ و  ربنع  کشخ ، مرگ و  دایز  کشم 
، کشخ مرگ و  هنشوک  کشخ ، مرگ و  نارفعز  کشخ ، لدتعم و  يدرـس  رد  لدنـص  کشخ ، يرگید  درـس و  یکی  رهوج  ود  زا  بکرم 
مرگ و هلقاق )  ) له میالم ، مرگ  انس  کشخ ، یمرگ و  رد  لدتعم  لبنس  کشخ ، درـس و  کس  میالم ، مرگ و  اوبزوج  میالم ، مرگ و  لفنرق 

. تسا میالم 
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( لباوت  ) دوشیم هتخیر  اذغ  رد  هک  ییاهاود  نایب  رد 

(، دنمان ییالط  دوخن  ار  نآ  دیوریم و  ناتـسودنه  رد  هک  لکـش  یثلثم  ياهناد   ) هنـس هریز ، کشخ ، یمرگ و  رد  لدـتعم  کشخ  زینـشگ 
مرگ لدرخ  کشخ ، مرگ و  همه  نادـجنا  ناجنلوخ و  لیبجنز ، ینیچراد ، لفلف ، زینوش ، ای  هنادهایـس  ناینز ،)  ) هاوخنان یمور ، هریز  ایورک ،

. دناکشخ درس و  كرول  کشک و  قامس و  مغلب ، زا  ندب  هدننکكاپ  کشخ و  و 

اهیشرت نایب  رد 

هنهک هکرـس  رد  هدرورپ  زایپ  شراوگ ، هدـننکيرای  مرگ و  رتمک  هکرـس  رد  هدرورپ  ریـس  کشخ ، مرگ و  هماکبآ  کـشخ ، درـس و  هکرس 
. تسا ظیلغ  راخرتشا ، ظیلغ ، راردا  هدننار  فیطل و  مرگ و 

اهبر اهتبرش و  اهذیبن ، نایب  رد 

رمت و ذیبن  خافن ، تبوطر و  یمرگ و  رد  لدتعم  بآ ) زیوم   ) زیوم ذـیبن  تسا . کشخ  مرگ و  نآ  هدـنام  رت ، مرگ و  روگنا  ذـیبن  اهذـیبن  زا 
. دنکشخ مرگ و  هریش 

اهنآ یمرگ  دوشیم  هتخاس  اهزایپ  اههناد و  زا  هک  ییاهنیبجنکس  هدعم ، يارب  دیفم  مغلب و  هدنرب  نیب  زا  درـس و  هداس  يرکـش  نیبجنکس 
هدعم و يارب  عفان  مرگ و  رانا  بر  یگنشت ، نکـسم  هروغ  بر  دنامکـش ، هدنروآ  دنب  درـس و  بیـس  هب و  بر  دندیفم . هدعم  يارب  رتشیب و 

. تسا قانخ  يارب  دیفم  ترارح و  دض  نیلم و  رت و  درس و  توت  بر  یگنشت ، عفاد  هشغلد و  هدنهدنیکست 

اهابرم نایب  رد 

یمرگ و رد  لدـتعم  هشفنب  ياـبرم  مرگ و  رتشیب  یلـسع  نیبجنلج  نآ ، هدـننکمرگ  هدـعم و  هدـننکمرن  میـالم و  يوقم ، يرکـش  نیبـجنلج 
، یناوج هدنرادهاگن  هدعم و  يوقم  لسع  اب  یلباک  هلیله  يابرم  هدعم ، هدننکمرگ  لیبجنز  يابرم  مکش ، هدننکمرن  يدرس و 
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. تسا هدعم  هدننکمرگ  جرتا  يابرم  يوارفص ، ياهلاهسا  هدنرب  نیب  زا  هدننکمرگ و  بلق ، هدعم و  يوقم  بیس  هب و  یلسع  يابرم 

اهینتخپ نایب  رد 

و دندرـس ، تاینبل  دـنالدتعم . ابریز  دـننام  ود  ره  زا  بکرم  ففجم و  هکرـس  ياـهشآ  عبط ، هدـننکمرن  هیودایب ) ياـهابروش   ) اهابدـیپسا
اما اهزیچ ، نآ  هریـش  هراصع و  لثم  اهنآ  هوق  بیـس ، رانا و  قامـس ، هروغبآ و  دننام  دنـشاب  هدش  هتخپ  لدـتعم  ياهبآ  اب  هک  ییاهشآ 

. تسا هّدس  زورب  بجوم  ظیلغ و  نآ  يریمخ  شراوگ و  هدنهديرای  یلسع  ياولح 

: يدنبعمج کی 

هراشا

ار هدافتسا  نیرتشیب  هشیدنا  رکف و  ّدلوم  یمسج  ياههاگتسد  زا  دندنمزاین  ینهذ  ياهتیقالخ  شناد و  بسک  رکفت و  هب  نوچ  نادنمشناد 
وس کی  زا  يدام  مسج  دوشیم . فیعض  ندب  يوق و  رکف  دننامیم ، زاب  بسانم  لدابت  نیوکت و  لماکت و  زا  رگید  ياهمادنا  اذل  دننکیم 

رگیدـکی هدـننکتیوقت  وسمه و  گنهامه و  تسا  مزال  هک  دـنناگدنرپ  زاورپ  لاب  ود  نوچمه  رگید  يوس  زا  تیقـالخ  رکفت و  حور و  و 
ود هب  یتسردـنتان  ره  هک  مینکیم  هجوت  نوناق  نیا  هب  سپ  دـشاب  دـیدش  یتسردـنتان  رگا  تسا . ملاس  ندـب  رد  ملاـس  رکف  حور و  دنـشاب .

. وریغ سوریو و  بورکیم و  دننام  سوسحمان  یجراخ  هبیرغ و  لماع  رگید  رتسب و  یکی  تسا ؛ دنمزاین  لماع 
اههزیگنا نتخیگنارب  ياهشور  اب  نامرد  يریگـشیپ و  نونف  هبیرغ ، سوسحمان  لماوع  اب  هلباقم  يرامیب و  رتسب  لیکـشت  زا  يریگولج  يارب 

يوسب يدازون  اـت  ینینج  نارود  زا  نوـنف  نیا  دـنیآیم . باـسحب  رمع  لوـط  طاـشن و  یتمالـس و  ياـههار  دودـحمان ، يزیرغ  ياـهورین  و 
- یناریا بط  نیرتکد  رد  نآ  هب  یبایتسد  يارب  یعیـسو  ياههمانرب  دوشیم و  تفای  یمالـسا  بط  رد  رمع ، ياـهتنا  اـت  یناوج  یناوجون ،

یحارط و یمالسا 
170 ص : ج14 ، افش ، کیپ  هعومجم 

مدرم مومع  يارب  نآ  هب  یبایتسد  هک  هدیدرگ  حرطم  یمالسا  بط  رد  هناّربدم  هنامیکح و  نانچنآ  يریگشیپ  نونف  تسا . هدش  شیامزآ 
لاؤس تمالع  اهنت  میتسه ، میدوب و  یکـشزپ  شناد  ملع و  ياههنیجنگ  نیرتهب  بحاص  ام  تسا . هدش  رـسیم  نکمم و  ییاتـسور  يرهش و 
دازون هک  یماگنه  میاهدرک !؟ نوفدـم  كاخ  اهراورخ  ریز  ار  اهجـنگ  ارچ  هک  تسا  نآ  ام  نامز  یلامتحا  ياهتیعقاو  ربارب  رد  ام  گرزب 

زا دـنادرگیم و  زاب  یتمالـس  لادـتعا و  طخ  يور  ار  ام  هلـصافالب  اههخـسن  نیرتهداس  دوشیم ، جراخ  یعیبط  تلاح  زا  ام  ریپ  ای  ناوج  ای 
ررض و زج  هلحرم  نیا  رد  ییایمیش  يوراد  ره  ندرب  راکب  دهدیم . تاجن  تسا  هدید  هیهت  مدرم  يارب  یبرغ  یکشزپ  متسیس  هک  يراتفرگ 
بقاوع و ياراد  یعیبط  يوراد  اـما  تسا ؛ تسرداـن  عوبطماـن و  بقاوع  ياراد  مه  زاـب  دـهدب  یبوخ  هجیتن  رگا  یتح  درادـن  يزیچ  ناـیز 

. دشابیم دیفم  ضراوع 
، دوشیم هدعم  رد  هداس  جازم  ءوس  کی  راچد  هدش و  لفاغ  دوخ  ندب  زا  ملع  هب  دیدش  هقالع  قشع و  لیلدب  ام  شزرااب  دنمـشناد  دـیرگنب 

وـضع نیرتمهم  زا  ار  نامرد  هدش و  نادیم  دراو  هلـصافالب  يریگـشیپ  نف  تسا . مغلب  ای  نوخ  ادوس ، ارفـص ، رادقم  ندروخ  مهب  نامه  نیا 
يریگـشیپ و يارب  ار  ام  تسد  اههخـسن  ماسقا  عاونا و  هک  دـینادب  تسا  بلاج  دـنکیم . زاغآ  هدـعم  ینعی  هناگراهچ  طالخا  هدـننکمیظنت 

. تسا هدرک  زاب  ناکم  ره  رد  نامز و  ره  رد  جالع 

مادقا نیلوا 
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بلغا دوش . هتشاد  لوذبم  مزال  هجوت  ندب  یتایح  لقث  زکرم  هب  تسا  مزال  دوشیم  عورـش  یتحاران  ساسحا  تلاسک و  نیلوا  هک  یماگنه 
رگا دـیریگب . رظن  رد  ار  جازم  ءوس  کی  عورـش  مینکیم . عورـش  هطقن  نامه  زا  زین  ار  نامرد  نیاربانب  دوشیم ، زاـغآ  هدـعم  زا  اـهيرامیب 

ار هداس  يرامیب  هلحرم  نیا  رد  حـماست  یلو  ددرگیمزاب  يداع  تلاح  هب  تعرـسب  زیچ  همه  ددرگ  ماجنا  یگداس  هب  هلحرم  نیا  رد  نامرد 
يرامیب  هب  لیدبت 
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. تسا شکمس  يوراد  مان  هب  هداس  يوراد  کی  ندیشون  مادقا  نیلوا  دنکیم . يرتمهم 

تقیقحرد دـننکیم . جراخ  هدـعم  زا  ار  مس  عوهت  داجیا  اب  هلـصافالب  دـشاب  دایز  هدـعم  مس  رگا  هک  دنتـسه  ياهداس  ياهوراد  اهشکمس 
. دنشابیم روآیق  ياهوراد  زا  هداس  یعون 

تروص یغارفتسا  رگا  دشابیم ؟ ردقچ  هدعم  رد  هدش  دیلوت  مس  نازیم  هک  دنهدیم  ناشن  دنراد  هداس  ياهشکمس  هک  يرگید  تیصاخ 
تـسا مزال  دوشیم  عّوهت  بجوم  شکمس  ندیـشون  اب  هک  تسا  يدح  رد  مس  رگا  دـشابیمن . هجوت  لباق  مس  هک  تسانعم  نآ  هب  دریذـپن 
نامرد دراو  دیآیم و  باسح  هب  يرامیب  دوشن  عطق  غارفتـسا  شکمس  رارکت  اب  رگا  دریذپن . تروص  یعوهت  رگید  ات  دوش  رارکت  ردـقنآ 

صوصخب دـنوشیم  تلاح  نیا  راـچد  هک  یناـسک  همه  يارب  دوشیم . ادـج  هداـس  جازم  ءوس  کـی  زا  شباـسح  هک  ددرگیم  یّـصصخت 
تـسا لسع  دیوش و  یندناشوج  بیکرت  هداس  شکمس  نیرتهب  ناکدوک  ناگدروخلاس و  دـنراد و  لاغتـشا  يرکف  ياهراک  هب  هک  یناسک 

. دراد ییازسب  ریثأت  مه  تسا و  ناگمه  سرتسد  رد  مه  هک  میاهدرک  باختنا  ار  نآ  ام  هک 
: لسع دیوش و  صاوخ  هب  دینک  هجوت  لاح 

ياضعا تسا و  شراوگ  هاگتـسد  باهتلا  دـض  دـنکیم ، يریگولج  اذـغ  ندـش  مومـسم  ندـش و  هماـخت  زا  تسا ، شکمس  يوراد  کـی 
نیب زا  ار  درد  دنکیم ، لدـبم  ملاس  يامرگ  هب  هدـعم  رد  ار  يدرـس  لقث و  دـهدیم ، شهاک  ار  هدـعم  تنوفع  دـنکیم ، مارآ  ار  ینابـصع 

ار نوخ  دوبمک  عون  ره  تسا ، ینوخمک  عنام  دـنکیم ، ناربج  وا  ندرب  باوخب  اب  رامیب  ندـب  رد  ار  يراـمیب  زا  یـشان  یباوخیب  دربیم و 
رد دـهدیم . ماجنا  ار  داوم  زتنـس  باتفآ  رون  اب  تهج  دـنچ  زا  دـیوش  ياهگرب  دـنکیم . ناربج  ار  ندـب  زا  هتفر  بآ  دزاسیم و  فرطرب 

هرهب باتفآ  زا  رگید  ياهگرب  زا  رتشیب  هک  دنراد  زارد  كزان و  ینزوس و  ياهگرب  ار  تیزم  نیا  دزاسیم ، ار  يذـغم  داوم  عاونا  هجیتن 
. دنتسه زاسنوخ  بوخ و  رایسب  هدننک  تیوقت  سپ  دنربیم ،
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فادها یملع  ینیع و  ياهتیعقاو  هب  هجوت  اب  دوخ  یملع  دنلب  ياهزاورپ  رد  یمالـسا  یناریا - بط  نیرتکد  هک  موشیم  رکذـتم  نایاپ  رد 

رب ناهیک  ياهشنکاو  شنک و  موجن و  یحور ، لماوع  ریثأت  هیرورـض ، هتـس  هبیرغ ، لماوع  یجازم ، لماوع  ریثأت  تسا . هدرک  نایب  ار  دوخ 
هیاپ بط  شناد  ملع و  هصرع  نازاتـشیپ  هجوت  دروم  قیقد  روطهب  یهانتیال  تیهام  هب  یناهیک  ءازجا  كاوژپ  ءزج و  هب  لـک  زا  دوخ  يازجا 
بلج هتکن  نیا  هب  ار  نیتسار  نارگـشهوژپ  املع و  ناگتخیهرف ، همه  تسا . هتفرگ  رارق  تسا  ام  رظن  دروم  یمالـسا  یناریا - بط  نامه  هک 

. تسا یکشزپ  رد  مسیلائر  لوصا  رب  هیکت  یعقاو و  لدتسم و  شور  نتفای  انامه  حیحص  هار  هک  منکیم 
تسایبنا  هلمج  مان  ص )  ) دمحا مان  *** تسام شیپ  مه  دون  دمآ  دص  هکنوچ 
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ذخآم عبانم و 

انیس نبا  نوناق  - 

افش کیپ  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 858 

http://www.ghaemiyeh.com


یناسارخ  یلیقع  فیلأت : ریبک  نیدابارقا  - 
یفسوی  بط  - 

يرهش  ير  يدمحم  فیلأت : یکشزپ  ثیداحا  همانشناد  - 
ینوریب  ناحیر  وبا  فیلأت : بّطلا  یف  هندیصلا  - 

يراجنلا  ینیوخالا  دمحا  نب  عیبر  رکب  وبا  فیلأت : بطلا  یف  نیملعتملا  هیاده  - 
دهاج اضر  فیلأت : يونعم  ياهجنگ  - 

نازورهبلگ  هلیگ  صیخلت : همجرت و  ینتیو  نیرتاک  ومادآ - رتکد  فیلأت : نوخ  هورگ  ییاذغ  میژر  - 
زونز يرای  یلع  دیون  رتکد  شیاریو : نیمجرتم ، هورگ  همجرت : نوسیراه  فیلأت : يوارفص  يراجم  دبک و  هیلک ، شراوگ ، نوخ ، - 

رگیل نمسوک  يآ . دیرتسآ  فیلأت : اهاپ  یسکلفر  طاقن  ینامردژاسام  - 
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افش کیپ  هعومجم  زا  هرشتنم  بتک 

اهتبرش - 1
ینامرد  نوخ  - 2
ینامرد  ولاز  - 3

يزغم  یبلق و  ياههتکس  اهدردرس و  یعطق  نامرد  - 4
دبک شراوگ و  هاگتسد  ياهيرامیب  - 5

نانز  ياهيرامیب  - 6
یهایگ  ياهوراد  ضراوع  - 7

يزغم  ياهروموت  نامرد  - 8
( دبک زوریس   ) ءاقستسا نامرد  - 9

چیپ  تشگنا  - 10
هنقح  - 11

یمالسا  یناریا - بط  هدیزگ  - 12
( پاچ تسد  رد   ) عرص يزغم و  ياههتکس  نامرد  - 13

[58 (] فیلأت تسد  رد   ) تشادهب يریگشیپ و  نف  - 14

________________________________________

. دوشیم هدیمان  یتاذ  جازم  دیآیم  ایندب  نآ  اب  ناسنا  هک  یجازم  (. 1 [ ) 1]
هاگتسد ياهيرامیب  باتک  هژیوب  افش  کیپ  هعومجم  رگید  بتک  رد  دبک  شراوگ و  هاگتسد  یلک  يزاسکاپ  ياههخـسن  حرـش  (. 2 [ ) 2]

. تسا هدمآ  فلؤم  نیمه  فیلأت  دبک  شراوگ و 
. دینک هعجارم  فلؤم  نیمه  فیلأت  اههنقح  باتک  هب  (. 3 [ ) 3]
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رد اما  درادن . یلاکشا  نان  تخپ  تعنـص  زا  هدافتـسا  تسا . ینیـشام  ياهنان  هب  اهنان  رییغت  هناروکروک  دیلقت  قیداصم  زا  یکی  (. 4 [ ) 4]
لکـش هب  هک  يزلف  حطـس  يور  دوش  هتـشرب  یعیبط  ياهگیر  يور  دیاب  هک  کگنـس  نان  لاثم  ناونعب  دوش . داجیا  رییغت  دیابن  نان  تیوه 

! نآ يرهاظ  لکش  هن  تسا  رظن  دروم  نان  يور  گیر  صاوخ  هکیلاحرد  ددرگیم . تخپ  هدش  بصن  اهگنس 
رازوا و گـید  رازباگـید و  دـنیوگ . دـننک  نآ  هارمه  اذـغ  ندرک  عمط  شوخ  وـبشوخ و  يارب  هک  ییاـهوراد  هب  رازفاگـید  (. 5 [ ) 5]

. دنیوگیم لباوت  ای  ریزابا  یبرع  هب  هدش ، هتفگ  زین  رازفاوب 
. دشاب هدش  قیقر  شوج  بآ  رد  لسع  هک  تسا  لسع  تبرش  روظنم  (. 6 [ ) 6]

. تسا زاین  دروم  هزات  هویم  بآ  ولیک  عومجم 3  رد  (. 7 [ ) 7]
. دینک هعجارم  فلؤم  نیمه  فیلأت  اهتبرش  باتک  هب  دیناوتیم  رگید  عونتم  ياهتبرش  هب  یبایتسد  يارب  (. 8 [ ) 8]

. تفر دهاوخ  نخس  نآ  هرابرد  الصفم  شلام  شخب  رد  (. 9 [ ) 9]
رد دـنکیم . تمواقم  ناـمرد  وراد و  لـباقم  رد  هدـش و  نمزم  هدرک و  تنوفع  كرچ و  هک  دوشیم  هتفگ  یمخز  هب  روساـن  (. 10 [ ) 10]

. دوشیم هتفگ  مه  نادند  نب  دعقم و  مشچ و  هشوگ  مخز  هب  برع  ناسل 
بتک رد  يرایـسب  ثیداحا  زین  رگید  يدادـعت  و  یقزار ) قبنز ( نغور  قولخ و  نغور  يریخ و  نغور  ناـب و  نغور  دروم  رد  (. 11 [ ) 11]

. دیدرگ هدنسب  ثیدح  دنچ  نیمه  هب  راچان  دوب و  جراخ  ثیداحا  نآ  ترثک  زا  ثحبم  نیا  هلصوح  هک  تسا  دوجوم  میدق 
. دنمهجاوخ یلعون  همجرت  رگیل  نمسوگ  يآ . دیرتسآ  فیلأت  ینامرد  ژاسام  باتک  هب  دوش  هعجارم  (. 12 [ ) 12]

. دییامن هعجارم  فلؤم  نیمه  فیلأت  هنقح  باتک  هب  (. 13 [ ) 13]
نیا ات  نونکات  هک  یلئاسم  یمامت  هب  هجوت  اب  ژاسام  ماگنه  ناـخرچ  تماـجح  اههدـننازرل و  دـننام  ییاههاگتـسد  زا  هدافتـسا  (. 14 [ ) 14]

. دهدیم ماجنا  تقد  یبوخب و  ار  اهراک  همه  هک  تسامش  ناتسد  هرخالاب  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  تسا ، عنامالب  هدش  رکذ  روطس 
زا هک  هژیوب  ینوخ  مک  زا  یشان  تروص  گنر  یگدیرپ  شتامالع  دشاب ، راشف  تفا  بلق و  هلضع  فعـض  راچد  يرامیب  رگا  (. 15 [ ) 15]
هک هژیوب  هجیگرس  فعض و  هدیشک ، فیعض و  ضبن  لامرن ، دح  زا  رتمک  نابرض  دادعت  ممیزکام ، ممینیم و  راشف  تفا  هتـشاد ، دوجو  لبق 

. مغلب تامالع  ریاس  دشاب و  هدعم  رد  درس  يادوس  ای  مغلب و  هبلغ  هدعم و  فعض  اب  هارمه 
هک دـهدیم  ناشن  دوخ  نیا  تسا و  حرطم  دـنباییم  تسد  نآ  هب  نت ، تضایر  اـب  هک  یـصاخ  دارفا  رد  متفه  مشـش و  سح  (. 16 [ ) 16]

ناسنا هوقلاب  ياهورین  مظعا  شخب  دنوش و  افوکـش  دنناوتیم  ایند  نیا  رد  اهورین  نآ  زا  یخرب  هک  دـنراد  دوجو  ناسنا  رد  هوقلاب  ياهورین 
. درادن ار  اهنآ  زورب  تیفرظ  ناهج  نیا  دنیآیمرد و  لمع  هنحص  هب  يدعب  يایند  رد 

1388 ه.ش. مود ، پاچ : ناهفصا ، شهوژپ -  نوناک  دلج ، 12 افش ، کیپ  هعومجم  دمحم ، يوسوم ، [ 17]
. دوشیم ماجنا  تیقفوم  اب  یمالسا  یناریا - بط  رد  نآ  نامرد  تسا . زور  یکشزپ  تالضعم  زا  مه  شوگ  زوزو  (. 17 [ ) 18]

يوراد روـخب و  کـچوک و  يوـلاز  ددـع  شوگ 10  ره  دادـعت  هب  شوـگ  تشپ  رب  یناـمرد  وـلاز  اـب  هارمه  شراوـگ  هاگتـسد  يزاـسکاپ 
تسا هدرک  جالع  ار  يرامیب  نیا  روآهسطع 

دـنکیم و رازاب  دراو  یـشیامزآ  روطب  ار  شوگ  تیوقت  ياـهوراد  دـننام  یـساسح  ياـهوراد  یبرغ  یکـشزپ  دـسریم  رظنب  (. 18 [ ) 19]
. دیامنیم فذح  رازاب  زا  تروص  نیا  ریغ  رد  دربیم و  راکب  دوخ  يارب  تشاد  یتبثم  ریثأت  هچنانچ 

يوادوس و ياـهمخز  هژیوب  یتسوپ  ياـهمخز  يارب  میدـق  بط  ياـهوراد  رد  هک  تسا  كاـخ  یعون  ینمرا  هروب  اـی  كروب  (. 19 [ ) 20]
. دوریم راکب  ظیلغ  یمغلب 

يریگشیپ لقع و  شوه و  هظفاح و  زا  معا  زغم  ياوق  تیوقت  يارب  یتنس  بط  رد  هک  تسا  ییوبشوخ  ءایشا  زا  ترابع  میمـش  (. 20 [ ) 21]
. دوریم راکب  نآ  لاثما  هجیگرس و  دردرس و  هشعر و  عرص و  جلاف و  زا 
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دنراد هک  یبرخم  ضراوع  کشخ و  جازم  اب  اهيرپسا  هک  توافت  نیا  اب  دنراد  تهابش  وراد  عون  نیا  هب  يزورما  ياهيرپسا  (. 21 [ ) 22]
. دنوشیم مالعا  دودرم  یتنس  بط  هاگدید  زا 

سران يامرخ  كراخ : (. 22 [ ) 23]
نیریپسآ نفونیماتـسا و  هکنآ  نیرتفرـصمرپ  نیرتهداـس و  دنتـسه . یفنم  ضراوع  ياراد  ییایمیـش  ياـهوراد  ماـمت  اـبیرقت  (. 23 [ ) 24]

! دنراد يرتشیب  ضراوع  املسم  اهوراد  هیقب  دنشابیم . دبک  ياهناطرس  زوریس و  دننام  يدبک  كانرطخ  ياهيرامیب  زاسرتسب  دنشابیم 
رگید لبس و  نامرد  رگید  ياهوراد  هلمج  زا  دنت  زبس  فایش  تبش و  رانلگ و  فایش  ناقیطفطصا ، فایش  دنت ، خرـس  فایـش  (. 24 [ ) 25]

. تسا هدمآ  اهنآ  هخسن  نیدابارقا  رد  هک  تسا  یمشچ  ياهيرامیب 
دـش دهاوخ  رـشتنم  افـش ) کیپ  هسـسؤم ( نیمه  فرط  زا  هک  یباتک  هب  مشچ  ياهيرامیب  نامرد  ياهشور  زا  یهاگآ  يارب  (. 25 [ ) 26]

. دییامن هعجارم 
. ددرگ فرـصم  یـسنج  يورین  تیوقت  ياهوراد  سپـس  دوش  ماجنا  زین  اـههیلک  يزاـسکاپ  هزور و  يزاـسکاپ 15  تسا  رتهب  (. 26 [ ) 27]

تشاد دنهاوخ  یتقوم  تارثا  اهوراد  نیا  فرصم  تسا . ثبع  يراک  یسنج  يورین  هدننکتیوقت  يوراد  عون  ره  فرصم  يزاسکاپ  نودب 
. دنوشب مه  نوخ  تظلغ  بجوم  دیاش  دنربیم و  الاب  ار  ندب  يامرگ  اهنت  و 

اهجازمدرس نیرورحم : (. 27 [ ) 28]
اهجازممرگ نیدوربم : (. 28 [ ) 29]

ندـناشوج زا  بلغا  رازاـب  رد  دوجوم  ياـهنغور  دوش . هتفرگ  هنادهایـس  دوخ  زا  هک  تسا  ینغور  هنادهایـس  نغور  زا  روظنم  (. 29 [ ) 30]
ام رظن  دروم  هدوب و  رتفیعض  رایسب  اهنغور  نیا  تیفیک  دیآیم . تسدب  نآ  لاثما  نوتیز و  دجنک ، نغور  دننام  ییاهنغور  رد  هنادهایس 

. تسین
. تسا تسوپ  رب  دنتسه ، لایس  هک  یتاعیام  یهایگ و  ياهنغور  ندیلام  يانعمهب  ندرک  الط  (. 30 [ ) 31]

هب يریگتفج  يارب  راهب  لصف  رد  هک  یماگنه  دوشیم . تفای  هایـس  يایرد  یناتیروم و  رـصم و  يایرد  رد  روقنقـسا  یهاـم  (. 31 [ ) 32]
. تسا فان  مکش و  شندب  شخب  نیرتهب  دوشیم . راکش  دیآیم  لحاس  کیدزن  بآ و  حطس 

نازیم هب  تسا  هدـش  دوس  کمن  اهيراطع  رد  هکنآ  کـشخ  عاونا  تسا و  توهـش  جـّیهم  رایـسب  کـمن  نازیم  نیرتمک  اـب  هزاـت  روقنقـسا 
. دهدیم تسد  زا  ار  دوخ  توق  يدایز 

يرایسب دنریگیم . رظن  رد  نز  زا  رتالاب  لاس  ات 3  دودـح 2  ار  درم  نس  مدرم  هک  تسا  یگدزبرغ  زراب  قیداصم  زا  مه  نیا  (. 32 [ ) 33]
ناـنز تمـسب  درم  هدـش و  هدوـسرف  رتدوز  نز  تسا . یبرغ  گـنهرف  زا  هناروـکروک  دـیلقت  نـیمه  زا  یـشان  جاودزا  زا  سپ  ياـهداسف  زا 

یجازم و نس  ناـنآ ! نس  هن  تسا  حرطم  ندوب  وفک  مه  وسمه و  درم و  نز و  ندوب  ربارب  اـم  ینید  گـنهرف  رد  دوشیم . هدـناشک  رتناوج 
هب یگلاس  زا 40  لبق  ای  یگلاس  نس 50  رد  یجازم  ظاحل  زا  یسک  تسا  نکمم  تسا ، رظن  دروم  فک  مه  ندرک  ادیپ  رد  یلقع  غولب  نس 

لکـش هب  نانآ  یلقع  نس  هدـنام و  رود  هتخپ  يادوس  زا  ینـس  جازم  ظاـحل  زا  يدارفا  سکعلب  دـسرب . تسا  لـقع  یگتخپ  هک  ادوس  جازم 
. تسا ینیگنس  راقو و  زا  يراع  یگتخپ و  زا  رود  زین  ناشراتفگ  راتفر و  تاکرح و  دشابیم . نارگید  زا  رتنیئاپ  یسوسحم 

هنارـسکبس هناکدوک و  تاکرح  ياراد  رکذـم  سنج  نس  نامه  رد  هکیلاحرد  دنـسریم  یلقع  غولب  هب  نارـسپ  زا  رتدوز  نارتخد  الومعم 
نیمأت هب  رداق  نیدلاو  نودب  رـسپ  اما  دـشاب  قفوم  رادهناخ  کی  دـناوتیم  رتخد  دـشابیم ، رتشیب  ات  لاس  الومعم 5  ینـس  توافت  نیا  تسا .

. تسین هداوناخ  هرادا  تیریدم و  جراخم و 
تلام بت  زا  بانتجا  يارب  یلو  هیهت  یعیبط  روطب  هک  تسا  نآ  ریـش  زا  روظنم  تسا و  راـبنایز  هزینژومه  هزیروتـساپ و  ریـش  (. 33 [ ) 34]

. دوش هدناشوج  تسا  مزال 
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رایـسب هک  ینادنملاس  يارب  نوتیز  نغور  ینیزگیاج  تسا . هدـش  هدرمـش  دـب  ناریپ  يارب  یکرحتیب  لیلد  هب  دـیآیم  رظن  هب  (. 34 [ ) 35]
. دوشیم هیصوت  دندش  هتسکش 

اههدور تمس  هب  داوم  دوشیم  ثعاب  هدعم  بوطرم  جازم  ءوس  نآ  رد  هک  دشابیم ، شراوگ  هاگتـسد  داح  ياهجازم  ءوس  عاونا  زا  [ . 36]
، درز زبس ، گنر  هب  عوفدم  ددرگ و  داجیا  اههدور  رد  هدشان  مضه  داوم  لاهـسا  هک  يدـبک  هبذاج  تردـق  مدـع  لیلد  هب  هدـش و  هدیـشک 

. دیآرد رگید  ياهگنر  دیفس و 
هدوب و هزات  هدزن و  کمن  هر ) یـسلجم ( همالع  رظن  زا  هک  هدـشیم  فرـصم  نامز  نآ  رد  رینپ  یعون  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  (. 36 [ ) 37]

. تسا هدش  شرافس  رینپ  اب  مرگ  تعیبط  اب  يودرگ  هک  تسور  نیا  زا  تسا . هدمآیم  رامشب  درس  نآ  تعیبط 
دراوم رد  نآ  فرـصم  دروم  رد  دـیاب  هک  تسا  یـضراوعرپ  ياذـغ  هدـش  نآ  هرابرد  هک  یناوارف  تاـغیلبت  مغریلع  تساـم  (. 37 [ ) 38]

رد مدرم  رارـصا  دـنکیم . نمزم  ار  يرامیب  هدـش و  يرامیب  طلخ  بوسر  ثعاب  تسام  اهيرامیب  بلغا  رد  داد . رادـشه  مدرم  هب  يرایـسب 
نابحاص يارب  تساـم  نآ . رد  داـیز  میـسلک  دوجو  دروم  رد  طـلغ  تاـغیلبت  مود  تسا و  نآ  ندوب  هزمشوخ  یکی  تساـم  فرـصم  دروم 

. دوش عطق  نآ  فرصم  يرامیب  ماگنه  هکنآ  طرشب  تسا  بسانم  رایسب  يومد  مرگ  ياهجازم 
يارب ییاذـغ  هدام  کی  هاگره  دـینادیم  تسا . هتفریذـپ  تروص  يرایـسب  ّولغ  منک  ضرع  دـیاب  تسام  رد  میـسلک  دروم  رد  (. 38 [ ) 39]

ناتـساد دباییم . ریگمـشچ  شیازفا  نآ  فرـصم  دشاب  رتهدرتسگ  یملع  رظن  زا  نآ  دئاوف  هب  طوبرم  تاغیلبت  رگا  دـسریم  رازاب  هب  شورف 
مدرم هقئاذ  اما  درک . راکب  عورـش  برغ  زا  دـیلقت  هب  ناریا  رد  هزیروتـساپ  ریـش  ياههناخراک  هک  ددرگیمزاب  ییاهلاس  هب  تاینبل  فرـصم 

. دوش فرـصم  دـیلوت و  یعیبط  تروصب  دـیاب  نآ  ياههدروآرف  ریـش و  دـندوب  دـقتعم  مدرم  دوبن . راگزاس  هزیروتـساپ  تالوصحم  اب  ناریا 
بیج هب  لوپ  نتخیر  اب  یفرط  زا  دـندش . نادـیم  دراو  یعمج  ياـههناسر  قیرط  زا  يرایـسب  ياهدـنفرت  اـب  ناگدـننکدیلوت  نارادهیاـمرس و 

دـندرک و حرطم  ار  نآ  تیمها  میـسلک و  هلئـسم  اـههمانزور  تـالجم و  نوـیزیولت و  وـیدار و  دـننام  یمهم  ياـههناسر  ناراـگنهمانزور و 
لابند اهاذـغ  همه  فرـصم  رد  مدرم  هک  درک  رپ  ار  مدرم  ینهذ  ياضف  نانچ  میـسلک  نارابمب  دـنتخادنا ، هارب  نآ  هرابرد  یملع  ياـهثحب 
يوس زا  تفرگ . الاب  نآ  لاثما  نیماتیو ب و  نیماتیو ث و  ياهصرق  دننام  رادمیـسلک  ياهصرق  شورف  دـندوب . میـسلک  ندروآ  تسدـب 

اههناـسر رد  هک  يرگید  ثحب  دروآیم ! تلاـم  بت  هکارچ  دنتـشادزاب ، یعیبـط  هزیروتـساپ و  ریغ  تـالوصحم  فرـصم  زا  ار  مدرم  رگید 
سپ دنیامنیم . فرصم  ریـش  رتیل  اهنت 20  ناریا  مدرم  یلو  دننکیم  فرصم  ریـش  رتیل  هام 150  ره  رد  اـپورا  مدرم  هک  دوب  نآ  دـش  حرطم 
جوا هزینژومه  هزیروتساپ و  تالوصحم  دیلوت  هلیسونیدب  دنناسرب . نایئاپورا  هب  ار  دوخ  دیاب  دنراد و  ظاحل  نیا  زا  یگدنام  بقع  ام  مدرم 

! روخن تاینبل  مییوگب  يزغم  روموت  هب  التبم  رامیب  هب  میناوتیمن  ام  هک  درک  لاغـشا  ار  ام  مدرم  نهذ  مومـسم  تاغیلبت  نیا  ردق  نآ  تفرگ .
هب دیاب  دباین . شهاک  شندب  میـسلک  یلو  دروآرد  ياپ  زا  ار  وا  ناطرـس  تسا  رـضاح  دبای . شهاک  شندـب  میـسلک  ادابم  هک  دـسرتیم  وا 
رد اراخب ، يولآ  ریجنا و  رد  لاثم  ناونعهب  تسا . رتالاب  تاینبل  زا  یکاروخ  داوم  اهاذغ و  زا  يرایـسب  رد  میـسلک  هک  میهدـب  یهاگآ  مدرم 

مدرم فرصم  يارب  ار  يراشرس  میسلک  دناوتیم  دنفسوگ  هتـسار  هراصع  نتفرگ  رگید ! ییاذغ  هدام  اههد  وهاک و  تاجیزبس و  تشوگ و 
، يور زنگنم ، میدس ،) رورلک  کمن ( دننام  رگید  یندـعم  داوم  زا  رتشیب  میـسلک  هب  ام  ندـب  زاین  ایآ  هک  تسا  نیا  ناملاؤس  ام  دـنک . هدامآ 

!؟ تسا وریغ  نهآ و 
. دریگ رارق  هدافتسا  دروم  دیاب  یعیبط  هزادنا  هب  يزیچ  ره  دریذپ . تروص  يدج  هجوت  دیاب  زمرق  تشوگ  دروم  رد  (. 39 [ ) 40]

فارحنا ببـس  هک  دوشیم  هداد  یملع  ياـهشرازگ  یملع  راـبخا  رد  هژیوب  نوـیزیولت  وـیدار و  هلمج  زا  یعمج  ياـههناسر  رد  هنافـسأتم 
بط اـب  هک  دوشیم  وریغ  یناـمرد و  بآ  کـمن ، فرـصم  یهاـم ، تشوگ  زمرق ، تشوگ  دـننام  ییاذـغ  داوم  فرـصم  زا  یمومع  راـکفا 
لاؤس اما  دنکیم  یقلت  حیحص  ار  دوخ  ياهاعدا  يرکف  بتکم  ره  هکارچ  درادن  یلاکشا  یملع  لئاسم  شخپ  هتبلا  دراد . تافانم  یمالـسا 

!؟ دوشیمن میسقت  یکشزپ  بتاکم  نیب  ام  هنالداع  مهم  ياهنوبیرت  نیا  ارچ  هک  تسا  نیا  رد 
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لباوت دـنیوگ و  ار  کشخ  هیودا  ریزابا  هک  تسا  نآ  رد  لباوت  اب  ریزابا  نیب  قرف  تسا . ماعط  حـلاصم  هیودا و  لباوت  ریزابا و  (. 40 [ ) 41]
. دریذپب ار  نآ  هدعم  تعیبط  ات  دوشیم  فرصم  ماعط  هزم  وب و  يارب  تسا . رت  مه  کشخ و  مه 

. دنیوگ ار  رکشین  هریش  رکش و  دنق ، دیناف : (. 41 [ ) 42]
جالع اهيرامیب و  زا  يریگـشیپ  رد  یتنـس  بط  هجوت  دروم  هدوب و  جـیار  یمیدـق  عماوج  رد  فلتخم  لاکـشا  هب  انوس  مامح  (. 42 [ ) 43]

. تسا هتفای  رییغت  ام  نامز  رد  نآ  تیفیک  لکش و  اهنت  تسا . هدوب  اهدرد 
هنـشت و اـمئاد  سپ  دـیازفایم  شایملع  رقف  رب  دـباییم  هچنآ  درادیمرب و  ماـگ  شناد  ملع و  بـسک  هار  رد  هراوـمه  ناـسنا  (. 43 [ ) 44]

یقرف هچ  تسا . مرتحم  هتخیهرف و  دنمشناد و  ملع ، نادیم  نیا  رد  زین  هدراذگ  شناد  بسک و  هار  رد  مدق  هک  یققحم  ره  دوشیم  رتهنـشت 
ملع بسک  رد  شـشالت  رب  دـنادیمن و  هک  دـمهفیم  هک  تسا  ینعم  نیا  مهف  رد  توافت  ققحم ؟ ناهوژپشناد  نادنمـشناد و  ناـیم  تسا 

. ددرگیم رتاشوک 
رمع ياتـسار  رد  شناد  ملع و  بسک  رد  ياهدرتـسگ  شـالت  رد  يرابکتـسا  نارـس  دراد  دوـجو  هک  یقثوـم  تاـعالطا  قـبط  (. 44 [ ) 45]

رد ار  نانآ  هتفای  هرطیـس  نامدرم  رگید  رب  دـننک و  ادـیپ  تسد  يرتینالوط  رمع  هب  رترب  ياهداژن  ناشدوخ  معز  هب  ات  دنـشابیم  رتینالوط 
هرک تیعمج  هک  دننادب  حالص  رابکتسا  نارس  هچنانچ  دشابیم . نردم  يرادهدرب  یعون  دوخ  نیا  هک  دنهد  رارق  دوخ  عماطم  نیمأت  رایتخا 

شرتسگ نآ  ياههار  زا  یکی  دـنهد . ماجنا  فراـعتم  ریغ  ياهحالـس  عاونا  اـب  تعرـسب  ار  رما  نیا  دـبای  شهاـک  موس  کـی  هب  دـیاب  نیمز 
يارب تسا  بوخ  هچره  هدـش و  شیامزآ  ناـهج  مدرم  رد  بترم  روطب  ییایمیـش  ياـهوراد  نونکا  تسا . بط  شناد  قیرط  زا  اـهيرامیب 

! دوشیم هدیزگرب  يداع  مدرم  يارب  تسا  هدنشک  هچره  يرابکتسا و  نارس 
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س 55 تسا ». نامسآ  رد  دیدش  هداد  هدعو  هچنآ  امـش و  قزر   E.\ َنوُدَعُوت ام  َو  ْمُُکقْزِر  ِءامَّسلا  ِیف  َو  » i:\ نآرق همیرک  هیآ  (. 45 [ ) 47]
هیآ 22 تایراذلا 

اب نیوـن  يژوـلونکت  ملع و  دـش و  هدرپـس  یـشومارف  هب  یقرـش  قطاـنم  هب  برغ  هنارگتراـغ  موـجه  اـب  زین  ملع  نیا  هنافـسأتم  (. 46 [ ) 48]
ینونک لسن  زا  زونه  نآ  ضراوع  هک  درک  لامعا  تـالوصحم  تشادرب  تشاد و  تشاـک و  يارب  ار  ییاـهشور  ییایمیـش  داوم  تموکح 

. دریگیم ینابرق  رمع  یهاتوک  یبلق و  ياهیتحاران  هتکس و  ناطرس و  دننام  ییاهيرامیب  شرتسگ  اب  رشب 
( فلؤم مناسرب ( پاچ  هب  نیودت  زا  سپ  هنیمز  نیا  رد  ار  دوخ  نونک  تاقیقحت  مامت  کیدزن  هدنیآ  رد  مراودیما  (. 47 [ ) 49]

هدرتسگ دـنلب و  یثحب  دوخ  هک  مینکیم  لوکوم  رگید  یباـتک  رگید و  تقو  هب  ار  یناـهیک  تاریثأـت  موجن و  ملع  زا  هدافتـسا  (. 48 [ ) 50]
. مینکیم هدنسب  رادقم  نیمه  هب  هراشا و  اهوراد  زا  یخرب  اههویم و  فرصم  هب  اهنت  هلوقم  نیا  رد  تسا و 

. دنکیم ندیزو  هب  عورش  يراهب  داب  هک  تسا  ینامز  هکلب  تسین ، لاس  لیوحت  زور  اقیقد  راهب  لصف  زا  روظنم  (. 49 [ ) 51]
. دسرب هار  زا  رتدوز  راهب  تسا  نکمم  الثم  دشاب ، توافتم  رگید  ياهلاس  اب  اهلاس  زا  یخرب  رد  نکمم  زاغآ  نیا 

هب هک  تسا  یعیبط  لسع  نامه  لسع  زا  روظنم  اجنیا  رد  سپ  میاهدرک . عونمم  ناراـمیب  يارب  ار  رازاـب  رد  دوجوم  ياـهلسع  (. 50 [ ) 52]
. دشاب هدشن  هداد  لگ  هدرگ  زا  ریغ  يرگید  ياذغ  روبنز  هب  هجو  چیه 

ات ریگب  گرم  هب  دیوگیم  هک  یلثملا  برض  ساسارب  یلو  دشابن  نکمم  دارفا  يارب  تسا  نکمم  زور  رد  ولیک  کی  فرـصم  (. 51 [ ) 53]
راـهظا تسا  نکمم  هکنیا  هب  هجوـت  اـب  میناـسرب  نکمم  رثـکا  دـح  هب  زور  رد  ار  نآ  ماـخ  فرـصم  مینکیم  شـالت  دوـش  یـضار  بـت  هـب 

. دشاب حرطم  لاسنهک  ناسنا  ای  رامیب  فرط  زا  ییاهتشایب 
هویم نیا  دـنیامرفیم : باحـصا  لـباقم  رد  هتفرگ و  تسد  رد  ار  روـگنا  هشوـخ  کـی  روهـشم  یثیدـح  رد  ع ) قداـص ( ماـما  (. 52 [ ) 54]
رارق یملع  لـیلحت  هـیزجت و  یـسررب و  دروـم  ار  نآ  لـیوط  یتدـم  دـنزادرپیم و  روـگنا  روآتفگـش  صاوـخ  هـب  نآ  زا  سپ  تساـفش ؛
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. دنهدیم
رانا لخاد  ياههیپ  دنیامرفیم  هک  تسا  مالسا  مّرکم  یبن  روهشم  ثیداحا  زا  نآ  یلخاد  تشوگ  نامه  ای  هیپ  اب  رانا  فرـصم  (. 53 [ ) 55]

. دنکیم یغابد  ار  شراوگ  هاگتسد  هدعم و 
. دشابیم عوبطم  شرت و  شمعط  تسا ؛ نآ  زا  رتگرزب  جنران و  هب  هیبش  تابکرم  عون  زا  تسا  ياهویم  یباراد  (. 54 [ ) 56]

دوش شکبآ  جـنرب  هچناـنچ  دـناهتفگ . لدـتعم  یخرب  درـس و  یخرب  لوا و  رد  مرگ  ار  نآ  یـضعب  تسا . اوـقلا  بکرم  جـنرب  (. 55 [ ) 57]
. دوشیم درس  نآ  تعیبط 
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ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
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یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
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«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
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ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
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